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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน 
สัญลักษณจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

 
 

ตราประจําจังหวัดสระบุรี 
รูปมณฑป 

หมายถึง สถานที่อันเปนที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้งประเทศ เปนรูป
มณฑป  ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูที่วัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใชอักษรยอวา "สบ." 

คําขวัญของจังหวัดสระบุรี 

"พระพุทธบาทสูงคา   เขื่อนปาสักชลสิทธิ ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม   เกษตรนําล้ําแหลงเท่ียว                                 
หนึ่งเดียวกะหรี่ปบนมดี  ประเพณีตักบาตรดอกไมงาม  เหลืองอรามทุงทานตะวัน  ลือลั่นเมือง ชุมทาง"              

ดอกไมประจําจังหวัด 

ชื่อดอกไม ดอกสุพรรณิการ 
 

 
ตนไมประจําจังหวัด 

ชื่อพรรณไม ตะแบกนา 
ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia floribund 
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ประวัติจังหวัดสระบุร ี   
 

เมือง “ สระบุร”ี มีประวัติอันสันนิษฐานวา ตั้งข้ึนประมาณ  พ.ศ.2092  ในรัชสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา  สืบเนื่องมาจากยามมีศึกสงครามประชิดติดพระนคร ไมสามารถเรียกระดมพล
รักษาพระนครไดทัน เพราะหัวเมืองตางๆ  ตามที่มีการแบงการปกครอง อยูหางจากกรุงศรีอยุธยามาก      
จึงตองตั้งเมืองใหมขึ้นเพ่ือใหสะดวกรวดเร็วและไดผลทันตอ เหตุการณยามเกิดศึกสงคราม สวนที่ตั้งเมือง
สระบุรีคราวแรกไมมีการกําหนดเขตแดนไวแนนอน  สันนิษฐานวา  คงจะแบงเอาบางสวนจากทางเมือง
ลพบุรี  แขวงเมืองนครราชสีมา  แขวงเมืองนครนายก  ตั้งขึ้นเปนเมืองสระบุรี   ทั้งนี้เพราะเขตที่ตั้งขึ้นเปน
เมืองสระบุรี  เปนเขตที่คลุมบางสวนของแมน้ําปาสัก  ซึ่งสะดวกตอการเดินทางไปทางภาคตะวันออก     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และยังเคยเปนเสนทางท่ีพวกขอมสมัยโบราณเคยใชเดินทางในการติดตอกับ   
ราชธานี  (นครธม) 

สําหรับประวัติความเปนมาของสระบุรี มีปรากฏในหนังสือ เรื่อง“เที่ยวตามทางรถไฟ” พระนิพนธ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งไดทรงอธิบายแยกเรื่องความเปนมาของสระบุรี 
ในแตละยุค แตละสมัย  ดังนี ้

1. สมัยกรุงละโว (ลพบุรี)  ตอมาถึงสมัยอโยธยา 
“ทองที่อันเปนเขตจังหวัดสระบุรีนี ้แตโบราณครั้งเม่ือพวกขอมยังเปนใหญ ในประเทศนี้ อยูในทาง

หลวงสายหนึ่ง ซึ่งพวกขอมไปมาติดตอกับราชธานีทีน่ครหลวง  (ซึ่งเรียกในภาษาขอมวา นครธม) ยังม ี  
เทวสถานซึ่งพวกขอมสรางเปนปรางคหินไวตามที่ไดตั้งเมือง ปรากฏอยูเปนระยะมา คือ ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี  มีที่อําเภอวัฒนานครแหงหนึ่ง ท่ีดงศรีมหาโพธิ์แหงหนึ่ง ตอมาถึงเขตจังหวัดนครนายก มีที่ดงละคร
แหงหนึ่ง แลวมามีที่บางโขมด ทางขึ้นพระพุทธบาทอีกแหงหนึ่ง  ตอไปก็ถึงลพบุรี  ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
มณฑลละโว ที่พวกขอมมาตั้งปกครอง ท่ีใกลลําน้ําปาสักซึ่งตั้งจังหวัดสระบุรี หาปรากฏสิ่งสําคัญครั้งขอม
อยางหนึ่งอยางใดไม เพราะฉะนั้นเมืองสระบุรีเห็นจะเปนเมืองตั้งข้ึนตอเมื่อ  ไทยไดประเทศนี้จากขอมแลว
ขอนี้สมดวยเคาเงื่อนในพงศาวดาร ดวยชื่อเมืองสระบุรีปรากฏในเรื่องพงศาวดารเปนครั้งแรก เม่ือรัชกาล
สมเด็จพระมหินทราธิราช 

2.    สมัยกรุงศรีอยุธยา 
“เมื่อพระเจาหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาลอมพระนครศรีอยุธยา พระไชยเชษฐาเจากรุงศรสีัต

นาคนหุต  ยกกองทัพเมืองเวียงจันทนลงมาชวยไทย เดินกองทัพเลียบลําน้ําปาสักลงมา  พระเจาหงสาวด ี ให
พระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุมดักทางอยูท่ีเมืองสระบุรี  ตีกองทัพกรุงศรี   สัตนาคนหุตแตกกลับไป  ดังนี้เปน
อันไดความวา  เมืองสระบุรีตั้งมากอน พ.ศ.2112  แตจะตั้งเมื่อใดขอนี้ไดสันนิษฐานตามเคาเงื่อนที่มีอยู  คือ
เมือ่ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชบิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราชนั้น พระเจาหงสาวดี
ตะเบงชะเวตี ้ยกกองทัพเขามาตีกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ.2091 ในสมัยนั้นมีเมืองปอมปราการเปนเขื่อนขัณฑ
กันราชธานีอยูทั้ง 4 ทิศ คือเมืองสุพรรณบุรีอยูทางตะวันตก เมืองลพบุรีอยูทางทิศเหนือ เมืองนครนายกอยู
ทางทิศตะวันออก และเมืองพระประแดงอยูทางทิศใต กองทัพพระเจาหงสาวดียกเขามาทาง ดานพระเจดีย
สามองค ขางทิศตะวันตกกองทัพไทยจึงไปตั้งตอสูอยูที่เมืองสุพรรณบุรี  รับขาศึกไมอยูตองถอยเขามาเอา
พระนครศรอียุธยาเปนที่ม่ันจึงไดชัยชนะ เปนเหตุใหเห็นวาเปนเมืองที่ตั้งเปนเข่ือนขัณฑกันพระนครนั้น หา
เปนประโยชนดังท่ีคาดมาแตกอนไม  ที่สรางปอมปราการไว  ถาขาศึกเอาเปนที่ม่ันสําหรับทําการสงคราม
แรมป  ตีพระนคร  ก็จะกลับเปนประโยชนแกขาศึก จึงใหรื้อปอมปราการเมืองสุพรรณบุรี  เมืองลพบุรี และ
เมืองนครนายกเสียทั้ง 3 เมือง คงไวแตเมืองพระประแดง ซึ่งรักษาทางปากน้ํา อีกประการหนึ่งเห็นวา  ที่
รวบรวมผูคนในเวลาเกณฑทัพยังมีนอยแหงนัก  จึงไดตั้งตัวเมืองเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลายเมือง สําหรับเปนที่
รวบรวมผูคนเพ่ือจะไดเรียกระดมมารักษา พระนครไดทันทวงที  ในเวลาการสงครามมีมาอีก  เมืองที่ตั้งใหม
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ครัง้นั้นระบุชื่อไวในหนังสือพระราชพงศาวดาร  แตทางทิศใตกับทางทิศตะวันตก คือ เมืองนนทบุรี  1 เมือง
สาครบุรี 1 (สมุทรสาคร)  เมือง 1 และเมืองนครไชยศรีเมือง 1  แตทางทิศอ่ืนหาไดกลาวไม  เมืองสระบุรี 
(และเมืองฉะเชิงเทรา) เห็นจะตั้งข้ึนในคราวนี้นั่นเอง คือตั้งเมื่อราว พ.ศ.2092 กอนปรากฏชื่อในพระราช
พงศาวดารเพียง 20 ป เหลาเมืองที่ตั้งครั้งน้ันเปนแตสําหรับรวบรวมผูคนดังกลาวมา จึงกําหนดแตเขตแดน
มิไดสรางบริเวณเมือง ผูตั้งจวนอยูที่ไหนก็เชื่อวาเมืองอยูตรงนั้น  ไมเหมือนเมืองที่ตั้งมาแตกอน เชน เมือง
ราชบุรี และเมืองเพชรบุรี เปนตน เมืองตั้งสําหรับรวบรวมคนเชนวามานี ้มีอีกหลายเมือง  พึ่งมาตั้งบริเวณเมือง
ประจําที่ทั่วกันตอเมื่อรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรนามเจาเมืองสระบุรีคนแรก ไมปรากฏหลักฐาน คงมี
เพียงตําแหนงบรรดาศักดิ์เจาเมืองสระบุร ีซึง่ปรากฏเดนชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อ พ.ศ. 
2125 ทราบแตวามีบรรดาศักดิ์เปน “ พระสระบุรี ” เทานั้น  โดยสันนิษฐานวา  นาจะเปนคนไทยภาคกลาง 
มีหนาที่คุมรักษาฉางขาวไวใหกองทัพหลวง ครั้งยกไปตีเขมร ซึ่งคงจะเปนเพราะใหชาวเมืองสระบุรีสมัยนั้นทํา
ไร ทํานาเก็บเก่ียวไวสําหรับงานสงคราม 

จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เจาเมืองสระบุรีบรรดาศักดิ์เปน “พระยาสุราราชวงศ” ซึง่ตามพงศาวดาร 
วาเปนชนเผาลาวพุงดําซึ่งถูกเกณฑอพยพมาแตครั้ง เจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลที่ 1)  พาทัพไปตีนคร
เวียงจันทน (สมัยกรุงธนบุรี)  แลวมาตั้งรกราก ณ แขวงเมืองสระบุรี พ.ศ.2324 

ลวงถึงสมัยรัชกาลที่ 4  ทางการมีการแตงชื่อเจาเมืองใหม  ดังนี ้
 เมืองพระพุทธบาท (แกวประศักดิ์เมืองปรันตปะ) เดิมนามวา ขุนอนันตคีรี ตั้งใหมเปนหลวงสัจจ
ภัญฑคริี  ศรีรัตนไพรวัน เจติยาสันคามวาสีนพคูหาพนมโขลน 
 เมืองสระบุรี เดิมนามวา ขุนสรบุรีปลัด  ตั้งใหมเปน  พระสยามลาวบดีปลัด ตําแหนงเจาเมืองใน
สมัยรัชกาลที ่5  (พ.ศ.2435) มีการจัดรูปการปกครองใหมเปนเทศาภิบาล โดยจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาล 
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ลดหลั่นกันลงไป เมืองสระบุรีข้ึนอยูกับ มณฑลกรุงเกา มีการสงขาราชการมา
ปกครองแทนการตั้งเจาเมืองสําหรับที่ตั้งเมืองสระบุรีครั้งแรก ไมปรากฏหลักฐานที่แนนอนคงทราบแตเพียง
วาตั้งอยูที่หัวจวนบริเวณบึงหนองโงง ใกลวัดจันทบุรี ตําบลศาลารีลาว ปจจุบันคือ ตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห  
มีพระยาสระบุรี (เลี้ยง) เปนเจาเมือง ป พ.ศ. 2433 พระยาสระบุรี (เลี้ยง)  ถึงแกกรรม จาเริง เปนเจาเมือง
แทน ไดยายศาลากลางเมืองสระบุรีไปอยูที่บานไผลอมนอย อ.เสาไห  (บานเรือนที่เจาเมืองสรางอยูอาศัย  
คือ ศาลากลางเมือง) จนถึงสมัยท่ีพระยาพิชัยรณรงคสงครามเปนเจาเมืองเห็นวา ตัวเมืองเดิมที่เสาไหอยู
หางไกลจากทางรถไฟมาก  (รัชกาลที ่5 ไดโปรดใหสรางทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนมาถึงเมือง
สระบุรี  เมื่อ พ.ศ.2439) ประกอบกับภูมิประเทศไมเหมาะสมกับสภาพการณในสมัยนั้น ยากแกการขยาย
เมืองในอนาคต จึงไดสรางศาลาขึ้นใหม ณ บริเวณตาํบลปากเพรียว การกอสรางเสร็จในสมัยเจาเมืองคนที่ 3  
คือ พระยาบุรีสราธิการ  (เปา  จารุเสถียร) ในป พ.ศ. 2509  ก็ไดรื้อและสรางศาลากลางหลังใหมขึ้นแทน 
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ประวัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

การจัดรูปแบบขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงแกไขและวิวัฒนาการตามลําดับ โดยจัดใหมีสภาจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 
2476 ตามความในพระราชบัญญัตจิัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 [1] ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มี
ลักษณะเปนองคกรแทนประชาชน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําแกคณะกรรมการจังหวัด ยังมิไดมี
ฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น
ตามกฎหมาย ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความ
ประสงคที่จะแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะสําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ นั้น  
ยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กลาวคือ   สภาจังหวัดยังคงทําหนาที่
เปนสภาที่ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเทานั้น จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการสวนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ โดยตรงแทน
คณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯ นี้ ทําใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาของผูวา
ราชการจังหวัด 

แตเนื่องจากบทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยใหคาํแนะนําและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไมสูจะไดผลสมตามความมุงหมายเทาใดนัก จึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะ
ปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพโดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเอง
ยิ่งข้ึน ในป พ.ศ. 2498 อันมีผลใหเกิด องคการบริหารสวนจังหวัด ขึ้นตามกฎหมายโดยมีฐานะเปนนิติ
บุคคล แยกจากจังหวัด ในฐานะที่เปนราชการบริหารราชการสวนภูมิภาค ตอมาไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

1. ดานกายภาพ 

    1.1 ที่ตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เลขที่ตั้ง 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี  พิกัดที่ตั้ง 14.525102, 100.916359 

สัญลักษณองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
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สระบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยูหางจากกรุงเทพฯเพียง 108 กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีเปนที่

รูจักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  เพราะเปนแหลงเพาะเลี้ยงโคเนื้อและโคนมชั้นดี  สง
ผลิตภัณฑนมเปนสินคาออกสําคญัสรางรายไดเขาจังหวัดปหนึ่งๆ  เปนมูลคาหลายลานบาท  และยังมีผลิตผล
ทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ไมวาจะเปนขาวสาร เสาไห มะมวงมันพันธุหนองแซง  
ตลอดจนของกินอรอยๆ  อยางกะหรี่ปบและเนื้อทุบของอําเภอมวกเหล็ก   

ขณะเดียวสระบุรีก็มีบทบาทสําคัญในดานอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึง่ เพราะเปนแหลงผลิต
ปูนซีเมนต หินปูน และหินออน แหลงใหญที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในยานอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  และ
อําเภอพระพุทธบาท  ตลอดสองขางทางจะเห็นแตภูเขาที่โดนระเบิดหินจน เวาแหวง มีโรงโมหิน  และ
รถบรรทุกวิ่งกันขวักไขวเพ่ือสงบรรดากรวดหินเหลานี้  เปนวัสดุในการกอสรางตึกรามอาคารตางๆ  สราง
ความเจริญรุงเรืองท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  ดวยทําเลที่ตั้งซึ่งเชื่อมตอระหวางภาคกลาง  ภาคเหนือและ
ภาคอีสาน  คนสระบุรีจึงมีทั้งคนไทยภาคกลางท่ีเปนเจาของถ่ิน  กลุมคนอีสานจากจังหวัดใกลเคยีงท่ีอพยพ  
เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในหลายอําเภอ  รวมถึงชาวลาวเวียงที่ถูกกวาดตอนมาในสมัยธนบุรี  และชาวไทยยวน
หรือคนไทยในภาคเหนือที่ถูกกวาดตอนมาจากเมืองเชียงแสนในสมัยรัชกาลที่ 1  สระบุรีจึงเปนเมืองที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งดานประเพณีภาษาพูด และอาหารการกิน 

จังหวัดสระบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ นอกจากพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย  ซึ่งเปน  
ปูชนียสถานสําคัญ  สระบุรียังมีสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดน  มีผืนปาอันอุดมสมบูรณตอเนื่อง
จากอุทยานแหงชาติเขาใหญ จึงมีปาเขาและน้ําตกหลายแหงใหเลือกเที่ยวหลากหลายบรรยากาศ  เชน  
อุทยานแหงชาติพระพุทธฉาย วนอุทยานน้ําตกเจ็ดสาวนอย น้ําตกมวกเหล็ก ศูนยศึกษาธรรมชาติและ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน เจ็ดคต-โปงกอนเสา เปนตน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสระบุรี  ที่ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานครประมาณเสนรุงที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟลิปดาเหนือ กับเสนแวงที่ 100 องศา 
54 ลิปดา 35.58478 ฟลิปดาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ  108  กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง
ประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแมน้ําเจาพระยาแยกเขาแมน้ําปาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวดั
สระบุรีมีเนื้อที่ ทั้งหมด 3,576.5  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.70 ของ
พ้ืนที่ประเทศ 

จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปากชอง  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   
และอําเภอบานนา   จังหวัดนครนายก 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  และอําเภอวังนอย 
อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอภาชี  อําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
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แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ําที่ราบลุมภาคกลางรวมกับอีกสวนหนึ่งของ   
ทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณที่ราบ
ลุม บริเวณเขาหยอมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูงสภาพภูมิประเทศมีลักษณะที่สําคัญ  คือ  ทางตอนใตและ
ทางตะวันตกของจังหวัด  เปนที่ราบสูงกวาระดับน้ําทะเลเพียง  2  เมตร  และพื้นท่ีจะคอย ๆ สูงข้ึนเรื่อย ๆ  
ไปทางทิศเหนือ  และตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณน้ีจะเปนลักษณะราบเรียบจนถึงพ้ืนที่เนินเขาสลับที่ราบ
สูง  ซึ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ  8 -10  เมตร  และจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ไปจนถึงพ้ืนท่ีราบสูงและภูเขา 

พื้นท่ีเปนเขาหยอมหรือที่ราบสูงและภูเขา ไดแก บริเวณทางเหนือของอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 
อําเภอแกงคอย  อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอพระพุทธบาท  และอําเภอวังมวง  ซึ่งในเขตพื้นที่ดังกลาวสวนมาก    
เปนพื้นที่ภูเขาท่ีมีเนินเขาลูกโดด  (Monadnock)  สลับกับที่ราบสูง โดยเฉลี่ยพ้ืนที่ดังกลาวมีความสูงอยู
ประมาณ 100-500 เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เชน ยอดเขาโพลง ซึ่งอยูในเขตอําเภอพระพุทธบาท
มีความสูงประมาณ  592  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลางและในเขตพื้นที่ดังกลาวในชวงฤดูแลง มัก
ประสบกับปญหาอากาศรอนและแหงแลงที่คอนขางรุนแรงในแตละป  โดยบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณรอยละ  
40  ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นท่ีราบลุม  ไดแกบริเวณพ้ืนที่สวนใหญทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด  บางสวนอยู
ตอนกลางและตอนใต  โดยพ้ืนที่ราบลุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยา  มีอาณาเขตอยูในพ้ืนที่
อําเภอตาง ๆ ไดแก อําเภอเมืองสระบุรี บางสวนของอําเภอหนองแค อําเภอหนองแซง อําเภอบานหมอ     
อําเภอเสาไห อําเภอวิหารแดง  อําเภอหนองโดน  และอําเภอดอนพุด พื้นทีส่วนนี้มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 60  
ของเนื้อที่จังหวัด 
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   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna                
Climate, Aw) ระบบจําแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนนอยแหง
แลงในฤดูหนาว  และอุณหภูมิคอนขางสูงในฤดูรอนและคอนขางจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  จังหวัดสระบุรีอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  2  ชนิด  ซึ่งพัด
ประจําฤดูกาล  โดยพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกวา  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อิทธิพล
ของลมนี้จะทําใหบริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแหง  กับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง  คือ  มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตเปนสวนใหญในฤดูฝน  ทําใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกทั่วไป  
เมื่อพิจารณาตามสภาพอากาศ  สามารถสรุปฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี  ไดดังนี้ 

  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนําเอาไอน้ําและความชุมชื้น     
เขามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีรองความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวง     
ฤดูฝน  จึงทําใหบริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนตกชุกท่ัวไป โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน  

  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแหงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน ทําใหมีอากาศเย็นทัว่ไป โดยมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัดเปนบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 

 ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้
เปนชวงปลอดมรสุม จะมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป  
เดือนที่มีอากาศรอนที่สุดคือเดือนเมษายน 

 อุณหภูมิ จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดในภาคกลาง และอยูลึกเขามาในแผนดิน  ปกติมี
อุณหภูมิคอนขางสูง   จึงทําใหอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน สวนในฤดูหนาวไมหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซยีสและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-24  
องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดใน
เดือนมกราคม 

  ฝน ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีสวนใหญเปนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก
เฉียงใต และ  รองความกดอากาศต่ําที่พัดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปมี
จํานวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วัน นอกจากนี้ในบางปอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเขามาใน
บริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกลเคยีงทําใหมีฝนตกเพ่ิมขึ้นไดอีก 
   1.4 ลักษณะดิน 

ดินในจังหวัดสระบุรีมีหลายประเภท  ซึ่งเกิดจากการกระทําทางฟสิกสและเคมี  ทําใหมี
คุณสมบัติแตกตางกัน  สามารถจําแนกดินออกเปนประเภทตางๆ  ไดดังนี้ 

 บริเวณตะกอนน้ํากรอย  ไดแก  ที่ราบทางตอนใตที่ติดตอกับจังหวัดปทุมธานีในทองที่
อําเภอหนองแค  และบางสวนของอําเภอวิหารแดง  ดินบริเวณนี้สวนมากจะเปนดินเปรี้ยว  และเปนบริเวณท่ี
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมมากนัก 

 บริเวณตะกอนลําน้ําใหม  เปนที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามา
ตามลําน้ํามีระดับสูงกวาที่ราบตะกอนลําน้ํากรอยเล็กนอย พบตามริมฝงแมน้ําปาสัก ในทองท่ีอําเภอหนองโดน
และอําเภอดอนพุด  ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
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 บริเวณตะกอนลําน้ําคอนขางใหม  เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มี  อายุเกา
กวาและมีระดับสูงกวาบริเวณตะกอนลําน้ําใหม (ประมาณ  10-20  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง)   
พบในทองที่ตาง ๆ  ของอําเภอเมืองสระบุรี  อําเภอบานหมอ  อําเภอหนองแซง  และอําเภอแกงคอย 

 บริเวณลานตะพกัลําน้ําระดับต่ํา พบตามบริเวณที่เชื่อมตอระหวางเชิงเขา ที่ราบใน
ทองที่อําเภอวิหารแดง และอําเภอพระพุทธบาท มีระดับความสูงประมาณ 25-30 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 

 บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน  ของทีล่าดเชิงเขา  เกิดจากขบวนการของ
การกษัยการ  ซึ่งเปนผลตกคางจากการกัดกรอนที่เหลือไว 

 บริเวณภูเขา  เปนภูเขาสลับซับซอนของเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ มีความสูง
ประมาณ  300-500  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  พบอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ
ของจังหวัด นอกจากนี้พบที่เทือกเขาอินทนี ซึ่งมีความสูงประมาณ1,051 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง          
ซึ่งแบงเขตจังหวัดสระบุรี  และจังหวัดนครราชสีมา  เทือกเขาเหลานี้  สวนใหญเปนเขาหินปูน 

           โดยทั่วไปพบดนิเหนยีว ดินเหนียวปนทรายแปง ที่มีการระบายน้าํเลว หรือคอนขางเลว ใชทํานา
ปลูกขาว บางแหงมีชั้นของสารจาไรไซทอยูตื้น  มีปฏิกิริยาเปนกรด ซึ่งเปนพิษตอขาว  บางแหงอาจมีน้ําทวมทํา
ใหผลผลิตสูญเสีย  สําหรับดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ําดี  และมีความลาดชัน  ใชสําหรับปลูกพืชไรและไมผล    
บางแหงพบชั้นกรวดหนาแนนอยูตื้น  และบางแหงถูกกัดกรอน  สวนที่มีความลาดชันสูงๆ จะเปนภูเขาบางแหง
พบชั้นหินพ้ืนอยูตื้น ซึ่งใชเปนที่ปา 

1.5 ลักษณะแหลงน้ํา 
    ขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติ 

(1) แมน้ํา, หวย, คลองที่สําคัญ ไดแก แมน้ําปาสักคลองใหญ คลองตาสาว คลองซับบอน 
คลองหวยแรหวยคําใหญ  คลองตะเคยีนหวยแหง คลองหวยศาลเจาหวยน้ําซับ คลองมวง คลองเจริญธรรม 
คลองมวกเหล็กหวยเขารวก มีพื้นที่แมน้ําหวยคลองทั้งหมด  คิดเปนพ้ืนท่ีของลําน้ําแตละสาย รอยละ 2.34        
ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมดและบางสวนยังไมไดรับการขุดลอกสภาพปจจุบันแหลงน้ําสวนใหญสามารถใชงานไดดีมี
การใชน้ําจากแมน้ําหวยคลองเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝนฤดูแลงและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(2) หนอง, บึง ในพ้ืนที่มีหนองบึงที่สําคัญในพ้ืนท่ี ไดแก บึงตะกุด หนองตามนต บึงหนองโน 
หนองตานอย บึงตะโก หนองคลองสมเด็จ หนองชะโด มีพ้ืนทีห่นองบึงทั้งหมด คิดเปนพ้ืนที่ รอยละ 0.02        
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พ้ืนที่บางสวนยังไมไดรับการขุดลอกน้ําในฤดูฝนจะมีลักษณะขุนและรสจืดในฤดูแลงมี
ลักษณะใสจืดและบางแหงไมมีน้ําและไมสามารถใชงานไดราษฎรใชน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแลงพ้ืนที่
ประมาณ 1,732 ไร และมีครัวเรือนใชน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,244 ครัวเรือน 
     แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
  (1) อางเก็บน้ํา  อางเก็บน้ําทั้งหมดท่ีมีอยูในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณที่อยู
ภายในลุมน้ําปาสัก สวนใหญเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก เชน อางเก็บน้ําบานสองคอน บานเขาสูง    
บานเขาแกว บานโคกแย บานซับอิจิ  ซึ่งสรางข้ึนโดยกรมชลประทานและเปนโครงการขนาดกลางสวนใหญ
กอสรางในชวงป พ.ศ.2519-2533  โดยท่ัวไปอางเก็บน้ํา มีความจุน้ํา ตั้งแต 155,000 ถึง 303,480 ลบ.ม. 
ปจจุบันสวนใหญ อยูภายใตการบํารุงดูแลรักษาขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และกรมชลประทาน 
อางเก็บน้ําสวนใหญมีสภาพที่สามารถใชงานไดอยูในระดับดีเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งในฤดูฝน
และในฤดูแลงอยางไรก็ดีอางเก็บน้ําบางแหงจําเปนตองไดรับการบูรณะซอมแซมและขุดลอกใหมีความลึก
เพ่ิมข้ึนปองกันการรั่วซึมและการพังทลายของดินขอบอางฯ 
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  (2) ฝายก้ันลําน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยูในพ้ืนที่ภายใน  
ลุมน้ําปาสักเปนฝายก้ันลําน้ําขนาดเล็กที่สรางขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เชน การสรางงานในชนบทเรงรัด
พัฒนาชนบทพัฒนาชุมชน สปก. เปนตน ยกเวน ฝายก้ันลําน้ําลําพญากลาง หวยซับขอนดอนหินปูน หวยนาดี  
หวยแหง บานลําบานบึงไม  บานคลองไทร บานวังยาง บานซับขาม บานเขานมนาง บานสมปอยหวยศาลเจา
บานคลองมวงใต บานโคกคอม บานหนองสองหอง บานทาพล ูบานวังยาง บานทับกวาง บานลําสมพุง บานเขาแย 
ซึ่งสรางขึ้นโดยกรมชลประทานฝายกั้นลําน้ําสวนใหญไดกอสรางในชวงป พ.ศ.2520-2541 ฝายก้ันลําน้ําสวนใหญ
อยูในสภาพที่มีอายุการใชงานประมาณ 6 ถึง 8 ป โดยที่ตัวฝายสวนใหญไมมีระบบการสงน้ํา และในฤดูแลง
ไมมีน้ํากักเก็บในบางฝาย  ฝายก้ันลําน้ําในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีบางแหงจําเปนตองขุดลอกพื้นที่หนาฝายให
มีความลึกเพื่อใหกักเก็บน้ําไดมากขึ้น 
  (3) โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีมีโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่อยู
ภายในพื้นที่จะมีหนวยงานของรัฐสรางและดูแลรักษา ไดแก โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานลานหินดาด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูสรางและดูแลบํารุงรักษาเปนตนและมีโครงการสูบน้ําดวย
เครื่องยนตที่กรมชลประทานสรางและดูแลรักษาในบางพ้ืนท่ี เชน โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาหมูที่ 5 บานสาระพ ี
ในสภาพปจจุบันของโครงการฯสวนใหญไดสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ  โดยที่มีระบบสงและกระจายน้ําเปน
แบบทอหรือคลองสงน้ําสวนใหญใชงานไดในระดับดีเพราะโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาสวนใหญมีอายุการใชงาน
มาไมนานและมีหนวยงานที่ดูแลรักษาสภาพเครื่องสูบน้ําโดยตลอดจึงไมมีผลกระทบตอการใชมีการใช
ประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูฝนฤดูแลงและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  (4) ฝายทดน้ําที่มีประตูระบายน้ําในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณที่อยูภายในลุมน้ํา 
ปาสักมีฝายทดน้ําและประตูก้ันน้ํา  สวนใหญพบวากรมชลประทาน เปนผูสรางและดูแลรกัษาชวงระยะเวลา  
การสรางขึ้นในป พ.ศ.2522  เปนตนมา มีการใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูฝนฤดูแลง และเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค ฝายทดน้ําที่มีประตูน้ําภายในพ้ืนที่ลุมน้ําปาสักมีสภาพการใชงานไดอยูในเกณฑดีมี
ความสําคัญและเปนประโยชนของราษฎรในพ้ืนที่ ดังนัน้ควรมีการบูรณะซอมแซมเข่ือนและประตูกั้นน้ําใหมี
ความสมบูรณ อยูตลอดเวลาและตองมีการขุดลอกคลองสงน้ําเพ่ือใหการระบายน้ําไปสูพื้นที่เกษตรเปนไป
อยางสะดวก 
  (5) สระเก็บน้ําและสระเก็บน้ําในไรนาในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณที่อยูในพ้ืนท่ี     
ลุมน้ําปาสัก สวนใหญจะเปนสระเก็บน้ําในไรนาเปนสมบัติสวนตัวของเจาของและดูแลรักษาเอง สวนสระเก็บ
น้ําสาธารณะจะเปนของหนวยงานของรัฐกอสรางและดูแลรักษา เชน กรมเรงรัดพัฒนาชนบทพัฒนาชุมชน        
กรมประมง สปก. เปนตน โดยสวนใหญมีขนาดความจุอยูระหวาง 1,500 ถึง 25,000 ลบ.ม. อายุการใชงาน
มา 10 ปข้ึนไป  มีการใชประโยชนจากน้ําในสระเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแลงและเพ่ือการอุปโภค
บริโภคสระเก็บน้ําในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีอยูในสภาพดีมีการขุดลอกเพราะอยูภายใตการดูแลรักษาของ
ราษฎรเจาของสระเองแตยังมีสระเก็บน้ําบางสวนที่ยังขาดการดูแลรักษาหรือขาดงบประมาณในการซอมแซม 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองการพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือใชประโยชนของราษฎรในพ้ืนที่ดังกลาว 
  (6)  บอบาดาล บอบาดาลที่มีอยูในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณที่อยูภายในลุม
น้ําปาสักสวนใหญเปนบอบาดาลที่มีหนวยงานของรัฐ เชน เรงรัดพัฒนาชนบทกรมโยธาธิการ กรมทรัพยากร
ธรณ ีกรมอนามัย เปนตน ไดจัดสรางข้ึนบอบาดาลสวนใหญกอสรางในชวงประมาณป พ.ศ.2525-2542  
บอมีความลึกโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 18  ถึง 35 เมตร (ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่) อายุการใชงานมาแลวเฉลี่ย    
2  ถึง 18 ป มีการใชประโยชนจากบอน้ําบาดาล  สวนใหญเพ่ือการอุปโภคบริโภคคณุภาพน้ําของบอบาดาล    
สวนใหญคอนขางเหมาะสมกับกิจกรรมการใชน้ําความสามารถในการใชน้ําสวนใหญอยูในระดับใชไดไมดี
เพราะบอสวนใหญมีอายุการใชงานมานานอุปกรณชํารุดเสียหายและทอสูบอุดตันจากการที่ในพ้ืนที่จังหวัด
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สระบุรีมีแหลงน้ําอุปโภคบริโภคท่ีสรางข้ึนจํานวนไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของราษฎรดังนั้นบอ
บาดาลควรจะไดรับการซอมแซมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการใชน้ําของราษฎรมากที่สุด 
  (7) บอน้ําตื้น  น้ําตื้นที่มีอยูในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะท่ีมีอยูในบริเวณลุมน้ําปาสัก    
สวนใหญจะเปนบอน้ําตื้นที่ราษฎรสรางข้ึนเพ่ือใชเอง ยกเวน บางบอน้ําตื้นที่มีหนวยงานของรัฐมาจัดสรางให 
เชน เรงรัดพัฒนาชนบท พัฒนาชุมชน หรือองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะมีจํานวนนอยการบํารุงรักษาและ
ดูแลรักษาบอน้ําตื้นในปจจุบันโดยราษฎรที่เปนเจาของและองคการบริหารสวนตําบลกอสรางข้ึน เพ่ือใช
ประโยชนสวนตัวมากกวาจะเปนสาธารณะประโยชนความลึกโดยเฉลี่ยของบอมีประมาณ 4 ถึง 10 เมตร     
มีอายุการใชงานมาแลวเฉลี่ย 10 ป มีการใชประโยชนจากบอน้ําตื้น  เพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแลง       
และเพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูฝนคณุภาพน้ําในบอสวนใหญจะมีลักษณะขุนกับจืดสวนใหญในฤดูแลง       
น้ํามีลักษณะใสกับจืดและมีน้ํานอย (ของบางพ้ืนที่) ความสามารถในการใชน้ําสวนใหญอยูในระดับใชไดด ี   
แตใชไมไดเลยในบางพ้ืนทีเ่พราะบอน้ําตื้นมีอายุการใชมานานขาดการบํารุงรักษาและราษฎรเปลี่ยนไปใช
น้ําประปาเปนจํานวนมากลักษณะการใชน้ําของราษฎรในพ้ืนที่ใชเปนแหลงน้ําสํารองสําหรับการอุปโภค
บริโภคเม่ือเกิดกรณีที่ระบบประปาขัดของและในเขตพ้ืนท่ีระบบประปาไมครอบคลุม 
  (8) ประปาชนบท  ประปาที่มใีนพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีมีอยูภายในลุม
น้ําปาสักสวนใหญจะเปนลักษณะโครงการประปาหมูบานที่สรางข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ ไดแก ราษฎรใน
ทองท่ี ซึ่งไดแก กรมอนามัย กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรธรณี หรือองคการบริหารสวนตําบล ยกเวน    
การประปา  บางพ้ืนที่ที่เอกชนจัดสราง ซึ่งมีจํานวนนอย(เปรียบเทียบกับจํานวนประปาที่หนวยงานรัฐสราง
ขึ้น) โครงการประปาชนบทในพื้นที่ตําบลตางๆของจังหวัดสระบุรีจะมีกรรมการหมูบานหรือองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูดูแลรักษา ในปจจุบันสวนใหญเปนโครงการประปาขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตน้ําอยู
ระหวาง 25 ถึง 75 ลบ.ม./วัน มีอายุการใชงานมาแลว 2 ถึง 10 ป คุณภาพน้ําประปาคอนขางสะอาดแตมีการ
บริการยังไมครอบคลุมตามความตองการใชทั้งหมดในพ้ืนท่ีความสามารถในการใชงานสวนใหญอยูในระดับ
ใชไดดีเพราะระบบประปาชนบทเปดดําเนินการใชน้ําในระยะเวลาไดไมนานสิ่งที่ตองการปรับปรุงคือตองการ
พัฒนาในดานคุณภาพน้ําใหสะอาดและการไหลของน้ําเปนไปอยางสม่ําเสมอเพ่ิมข้ึน 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 460,522.25  ไร คิดเปนรอยละ 20.60  

สภาพปาโดยท่ัวไปเปนปาดิบแลง และปาเบญจพรรณ ไมที่สําคัญไดแก ไมยาง ไมตะเคียน ไมเต็ง  ไมมะคา 
และไมประดู  เปนตน   

      จังหวัดสระบุรีมีปาสงวนแหงชาตทิี่ไดรับการประกาศตามกฎกระทรวง ระหวาง พ.ศ.2505- 2527   
ภายใตพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 จํานวนทั้งหมด 8 ปา รวมเนื้อที่ตามกฎกระทรวงได  
460,522.25  ไร หรือ 736.84 ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 

     ปาสงวนแหงชาติปาพระฉาย  อยูในทองท่ีตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี                  
จังหวัดสระบุรีไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2505)  เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2505 มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,000  ไร หรือประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันไดผนวกเปนอุทยาน
แหงชาติพระพุทธฉาย     

     ปาสงวนแหงชาติปาพระพทุธบาทและปาพุแค อยูในทองที่ตําบลพระพุทธบาท           
ตําบลขุนโขลน ตําบลพุกราง  ตําบลเขาวง  อําเภอพระพุทธบาท และตําบลหนาพระลาน ตําบลพุแค                    
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 1,073 
(พ.ศ.2527)  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2527  มีเนื้อที่ประมาณ  22,000  ไร หรือ 35.2 ตารางกิโลเมตร        
มีการมอบพื้นที่ให ส.ป.ก. คงเหลือ 19,590  ไร  ชนิดปาเปนปาเบญจพรรณ  ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาหินปูน  
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     ปาสงวนแหงชาติปาทาฤทธิ์-ปาลําทองหลาง และปาลําพญากลาง  อยูในทองที่ตําบลลําสมพุง  
ตําบลลําพญากลาง และตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก และตําบลคาํพราน ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง
จังหวัดสระบุรี ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2507)  และไดแกไขเพิกถอน
บางสวน  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 985 (พ.ศ.2525) เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2525 มีเนื้อที่  192,656.25  ไร  
หรือ 200 ตารางกิโลเมตร ชนิดปาเปนปาดิบแลงและเปนปาเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม  ตอมามีการสงมอบ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรให ส.ป.ก. เพ่ือนําไปจัดสรรใหแกราษฎร 43,654  ไร บริเวณท่ีมีสภาพปา
เสื่อมโทรมมีการปลูกปาในรูปแบบสวนปาของรัฐ  เชน สวนปายุบใหญซับเหว  สวนปาคลองไทร  และมีการ
ปลูกปาในพ้ืนที่ปาอนุรักษที่เสื่อมโทรม  (FPT)  ตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ในพ้ืนที่ FPT 4/1 เนื้อที่ 470  ไร, ใน FPT 4/2   เนื้อที่ 
1,880 ไร  ใน FPT 4/3 เนื้อที่ 3,500 ไร และใน FPT 4/4 เนื้อที่ 4,300 ไร ดําเนินการโดยบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) และภาคเอกชนอ่ืนๆ  ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลศิการประกวดการปลูกปาตามโครงการดังกลาว
ในระดับประเทศ เมื่อป พ.ศ.2540 และป พ.ศ.2541 

     ปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก  และปาทับกวาง แปลงที่ 1  อยูในทองที่ตําบลหวยแหง      
ตําบลชําผักแพว ตําบลทับกวาง  อําเภอแกงคอย  และตําบลมวกเหล็ก  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
และบางสวนอยูในอําเภอวิหารแดง ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่366 (พ.ศ.2511) 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2511 มีเนื้อที่ประมาณ 112,425  ไร หรือ  179.88 ตารางกิโลเมตร ชนิดปาเปน
ปาดิบแลง  และปาเบญจพรรณ  ไดสงมอบพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมที่เหมาะสมตอการเกษตรใหกับ ส.ป.ก. นําไป
ดําเนินการประมาณ 11,103  ไร  คงเหลือพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 101,322  ไร  ทางทิศตะวันออกมี
แนวเขตติดตอกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ  เดิมเปนปาเสื่อมโทรม มีโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ   
โดยการปลูกปาในรูปแบบหมูบานปาไม ไดปลูกสรางสวนปาในพ้ืนที่กวาหมื่นไร  จนสภาพปาฟนกลับคืน    
สูธรรมชาติ  มีสัตวปาเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก เชน หมี  ลิง  นกชนิดตางๆ เปนตน กรมปาไมจึงจัดทํา
โครงการทองเที่ยวสวนปาเจ็ดคต-โปงกอนเสา   ในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศข้ึนเพื่อใหเยาวชน และ
ผูสนใจรูจักการทองเที่ยวปา อยางถูกตองตามหลักวิชาการโดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศน 
และใหราษฎรในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมในปงบประมาณ 2541  เปนตนไป   

ปาสงวนแหงชาติปาลานทาฤทธิ ์อยูในทองที่ตําบลวังมวง  อําเภอวังมวง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี  ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 967 (พ.ศ.2524)  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2524 มีเนื้อที่ประมาณ 5,800  ไร เดิมเปนปาเบญจพรรณที่มีตนลานขึ้นอยูจํานวนมากแต ถูกบุกรุกทําลาย
กลายเปนปาเสื่อมโทรม ไดมอบให ส.ป.ก. เพ่ือนําไปจัดสรรใหแกราษฎรประมาณ 5,100  ไร คงเหลือพ้ืนท่ี
ปาสงวนแหงชาติ  จํานวน 700  ไร 

ปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง และปามวกเหล็ก  แปลงที่ 2 อยูในทองที่ตําบลแสลงพัน       
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก และตําบลทาคลอ ตําบลบานปา ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย     
จังหวัดสระบุรีประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 1072  (พ.ศ.2527) เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 97,350  ไร  สภาพปาเปนปาเสื่อมโทรม  ไดมีการปรับปรุงโดยการปลูกปา
ภาครัฐในรูปของสวนปา คือสวนปาหลังเขา-ทาระหัด  สวนปาเขานอย  การปลูกปาแบบประชาอาสาโดยใช
กระถินยักษ  เปนไมเบิกนําและมีการปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50  ในพ้ืนท่ี FPT ตางๆ ประมาณ 20,000 ไร ปลูกโดยกลุม
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต  สภาพปาโดยทั่วไป เปน ภูเขาหินปูนสลับกับพื้นที่ราบ ไดมอบพ้ืนที่ให ส.ป.ก. นําไป
ดําเนินการ เนื้อที่ 18,890  ไร  คงเหลือพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ  จํานวน  78,460  ไร พ้ืนที่บางสวนมีการ
อนุญาตใหใชประโยชนเพ่ือการทําเหมืองแรหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต) 
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ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระ อยูในทองที่ตําบลบานปา และตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี  ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 982 (พ.ศ.2525)  เม่ือวันที่ 11 
มีนาคม 2525  มีเนื้อที่ประมาณ 5,391 ไร   สงมอบให ส.ป.ก.  จํานวน 157 ไร  คงเหลือพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาติ จํานวน 5,234 ไร สภาพพ้ืนที่เปนภูเขาสูงปาเปนปาดิบเขามีสภาพเสื่อมโทรม  ไดทําการปลูกสราง
สวนปาทําใหสภาพปาฟนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  ประกอบเปนเขตอภัยทานของวัดเขาพระทําใหมีสัตวปา
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาโปง และปาเขาถ้ําเสือ  อยูในทองตําบลทับกวาง ตําบลตาลเดี่ยว และ
ตําบลชําผักแพว  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
1,075 (พ.ศ.2527)  เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2527  มีเนื้อที่ประมาณ 9,900 ไร ลักษณะเปนภเูขาเปนเนินเขา  
ไมสูงนัก สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ  มีสัตวปาหลายชนิดสวนใหญเปนสัตวที่มีขนาดเล็ก สวนในที่ราบมี
สภาพปา   เปนปาเสื่อมโทรมเนื้อที่ประมาณ 1,850 ไร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหใช
ประโยชนพื้นที ่เพ่ือกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัย   สวนพ้ืนที่ภูเขาไดมีการปลูกปาเพ่ิมขึ้นจนสภาพสู
ธรรมชาติเปนมรดกของชาติสืบไป 

พ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรีบางสวน ที่ยังคงความสมบูรณตามธรรมชาติ  ไดรับการประกาศเปน
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติและวนอุทยาน  จํานวน 3  แหง คือ 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ประกาศในพระราชกฤษฎีกา  เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2521  มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 1,355,468.75 ไร หรือประมาณ 2,168.64 ตารางกิโลเมตร  อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี และสระบุรี  เฉพาะในทองท่ีอําเภอ
มวกเหล็ก และอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี (เนื้อที่ประมาณ 67,450 ไร)   มีน้ําตกที่สวยงาม คือ น้ําตก
โกรกอีดก  และน้ําตกเจ็ดคต เนื่องจากสภาพปามีความสมบูรณมาก สวนสัตวปา มีหลายชนิด เชน เสือ หมี 
เกง กวาง ฯลฯ  บริเวณดังกลาว กรมปาไมรวมกับจังหวัดสระบุรี จัดทําโครงการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ของจังหวัดสระบุรี  

อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหล่ัน อยูในทองที่ อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง   
ไดประกาศใหที่ดินบริเวณดังกลาวเปนอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น  โดยพระราชกฤษฎีกา เม่ือวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2524  มีเน้ือที่ 15,000 ไร สภาพพื้นที่เปนปาดิบแลง ปาไผรวก ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง  
ที่ยังคง มีสภาพสมบูรณ  มีที่ราบในหุบเขา มีสัตวปาขนาดเล็ก เชน ไกปา ไกฟา  และนกนานาชนิดที่สําคัญ
ไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร มีน้ําตกที่สวยงาม เชน น้ําตกโตนรากไทร  น้ําตกสามหลั่น  น้ําตกโพธิ์หินดาด 
และอางเก็บน้ําซับปลากั้ง อาณาเขตของอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น มีเนื้อที่ประมาณ 27,856.25 ไร  หรือ
ประมาณ 44.57 ตารางกิโลเมตร  ปจจุบันเปนสถานทีท่องเท่ียวและพักผอนหยอนใจที่สําคญัแหงหนึ่งของ
จังหวัดสระบุรี  

วนอุทยานน้ําตกเจ็ดสาวนอย  มีพื้นที่ท้ังหมด 540 ไร  ตั้งอยูในเขตอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ประมาณ 100 ไร เปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดที่ไดรับความสนใจจากประชาชน  โดยทั่ว ลักษณะเดนเปน
น้ําตกจากหวยมวกเหล็ก ซึง่มีตนกําเนิดอยูบริเวณเขาอินทรี อําเภอมวกเหล็ก ไหลข้ึนไปทางเหนือ ทําใหเปน
แนวแบงเขตจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรี  ผานอําเภอมวกเหล็กเกิดน้ําตกมวกเหลก็  บริเวณ     
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก และน้ําตกเจ็ดสาวนอย ไหลลงสูแมน้ําปาสัก ที่บานปากน้ํา ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง  
นอกจากใชเปนที่พักผอนแลว  ลําหวยแหงนี้ยังใชในการลองแพอีกดวย 
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สัตวปา 
           จากการศึกษาเอกสารทางดานทรัพยากรสัตวปาของสํานักวิชาการสวนวิจัย  สัตวปา กรมปาไม  
และจากการสํารวจ  พบวาสัตวปาในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีจํานวนไมมากนัก  โดยเฉพาะ สัตวปาหายากจะพบ
ไดนอยมาก  เนื่องจากพื้นท่ีปาจํานวนมากถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใชในการเกษตรกรรม  มีผลตอแหลงที่อยู  
แหลงหลบภัยจากศัตรูและแหลงอาหารสัตว  สัตวปาบางสวนอพยพไปอยูบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ  
อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น  และวนอุทยาน-น้ําตกเจ็ดสาวนอย  สวนที่ยังพอพบเห็นอยูในบริเวณนี้      
เปนสัตวขนาดเล็กที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป  หรือสัตวที่สามารถปรับตัว  ไดงาย  เชน  สัตวจําพวกนก  งู  
กระรอก  สําหรับสัตวที่ใกลสูญพันธุ ไมปรากฏอยูในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  ดังนั้น  สามารถจําแนกสัตวปาที่พบ
ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีได  4  ประเภท  ดังนี้ 

สัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม  (Wild  Mammals)  สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบไดบาง  หากพิจารณา
สถานภาพปจจุบัน พบไมนอยกวา 13 ชนิด ที่ยืนยัน โดยพบไดบาง 10 ชนิด พบไดงาย 2 ชนิด  และมีทั่วไป 
1 ชนิด เชน กระจง (Tragulus  javanicus) กระรอก (Calloxciurus finlaysoni) กระแตเล็ก (Tupaia  minor)  
คางคาวบัวพันร ี(Rousettus leschenaulti) แตสัตวปาที่อาจพบไดจาก การสํารวจปาเขาใหญ ที่อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ซึง่มีเขตติดตอกับจังหวัดสระบุรี ไดแก  ชางปา  (Elephus  maximus)  เสือโครง  
(Panthera  tigris)  สภาพในปจจุบันพบเห็นไดยากและใกลสูญพันธุ  ซึ่งชางปาและเสือโครงยังไมไดรับการ
ยืนยันแนนอน  คงมีเพียงคําบอกเลาจากชาวบานเทานั้น 
                สัตวปก (Birds) สัตวปกหรือนกชนิดตางๆ ที่สามารถพบเห็นไดงายในทุกสถานทีอ่าศัย  ปจจุบัน  
พบไมนอยกวา 70 ชนิด ที่ยืนยันพบไดงาย 36 ชนิด พบไดบาง 16 ชนิด หายาก 12 ชนิด เชน นกกระปูดใหญ  
(Centropus sinensis) นกเขาใหญ หรือนกเขาหลวง (Streptopelia  chinensis) นกแอนบาน (Hiorundo  
rustica) นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) นกแซงแซวหาปลา (Dicrus macrocercus) นกกางเขนบาน  
(Copsychus saularis)  นกบางอยางอาจพบบางครั้งบางฤดู  สวนเหยี่ยวรุง  (Spilornis  cheela)  เหยี่ยว
นกเขาทองขาว (Accipiter gentilis) ไกฟาพญาลอ (Lophura diardi) นกกาเหวา (Eudynamys scolopacea) 
นกกระเต็นใหญ (Pelargopsisi capensis) นกกระรางหัวขวาน (Upapa epops) นกแซงแซวหงอนขน   
(Dicrurus hottentottus) นกอีเสือหลังเทา (Lanius schach) นกก้ิงโครงคอดํา (Sturnus nigricollie) และ
นกปรอดดําปกขาว (Pycnonotus melanoleucos) สวนนกเงือก (Aceros wndulatus) ยังไมไดรับการ
ยืนยันวาพบในจังหวัดสระบุรี  แตชาวบานที่อาศัยอยูใกลพ้ืนที่ปาอางวาเคยพบนกเงือก  ซึ่งสถานภาพที่นา
เปนหวงและใกลสูญพันธุ 
       สัตวเลื้อยคลาน  (Reptiles)  จัดเปนสัตวปกมีกระดูกสันหลัง  ประเภทเลือดเย็น  สามารถ
ครอบครองถิ่นที่อาศัยหลายแบบทั้งในน้ําและบนบก บริเวณริมน้ํา บางชนิดอาศัยอยูตามรูดิน บางชนิดอยูบน
ตนไมหรือโพรงไม ปจจุบันพบไมนอยกวา 18  ชนิดพบไดบาง 4 ชนิด พบไดงาย 8 ชนิด มีทั่วไป 6 ชนิด เชน  
ตะพาบน้ํา (Amyda cartilaginea) กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งกาสวน (Calotes  mystaceus)  
จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) ตะกวด (Varanus bengalensis) จิ้งเหลนบาน (Mabuya  
multifasciata) งูดินธรรมดา (Ramphotyhlops braminus) งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) แยจุด  
(Leialepis  belliana)  ตุกแกบาน  (Gello  gecko)  งเูหลือม  (Python  reticulatus) 
                สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  (Amphibians)  หรือชื่อที่เรยีกคุนเคยในอดีต คือ สัตวครึ่งบกครึ่ง
น้ํา เปนสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก พัฒนาการของชีวิต  เริ่มตนอาศัยอยูในน้ําหายใจดวยเหงือก  เมื่อโต
ขึ้นมาอาศัยอยูบนบก  การแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน ใชผิวหนังท่ีชุมชื้นแทนเหงือก  จากขอจํากัดพ้ืนฐาน
ดังกลาวนี้จึงเปนปจจัยที่กําหนดใหสัตวประเภทนี้สวนใหญมักอาศัยอยูใกลพื้นที่ชุมชื้นหรือแหลงน้ํา      สัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกที่ทราบในปจจุบันมีอยูไมนอยกวา 14 ชนิด  ที่ยืนยันพบไดงาย 5 ชนิด พบไดบาง 6  
ชนิด มีทั่วไป 3 ชนิด เชน คางคกบาน (Bufo melonostictus) อ่ึงอางลายเลอะ (Leptobractium hesseltii) 
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กบนา (Rana rugulosa) กบหนอง  (Rana  limnocharis)   อึ่งอางบาน  (Kaloula  pulchra)  อึ่งลาย  
(Calluella  guttulata)  สัตวที่พบ สวนใหญเปนสัตวที่พบไดท่ัว ๆ  ไป 

สัตวปาโดยเฉพาะนกที่พบบางฤดูกาล  ฤดูผสมพันธุ  พบทั่วไปมีมากและจํานวน  ปานกลาง  สัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก  พบประเภทธรรมดา  สวนมากเชนเดียวกันกับสัตวเลื้อยคลาน  สวนสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมที่สํารวจไดเฉพาะหากินในชวงกลางวัน  สวนชวงหากินชวงกลางคนืบันทึกไดยาก  คงมีคางคาวบางชนิด
เทานั้น  เนื่องจากพื้นที่ปามีเพียงรอยละ  1.65  แหลงที่อยูอาศัยของนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด   
จึงมีพ้ืนที่คอนขางจํากัด  สัตวปาทุกประเภทจึงอยูในสถานภาพถูกคุกคามเปนสวนใหญ                  

แรธาต ุ
จังหวัดสระบุรีเปนแหลงของหินปูนและหินออนที่สําคญัที่สุดแหลงหนึ่งของประทศไทย เปนจังหวัดที่

มีการผลิตหินออนเปนอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้ง
ในลักษณะหินกอสรางโดยตรงและผลิตปูนซเีมนต  หินปูนที่เรยีกวาดินมารล  ใชผสมทําแปงหอม  แปงกะจะ  
เปนสีรองพ้ืน แกดินเปรี้ยว  ผสมทํายาสีฟน ผสมทําธูป  หิน ดินดาน  ใชผสมกับหินปูนทําปูนซีเมนต  หินลับ
มีดจากหินไรโอไลทท่ีใหญที่สุดในประเทศ  มีการผลิตครกและสากจาก หินแอนดีไซต  ตลอดจนการขุดเจาะ
ดินลูกรัง เพ่ือกิจการถมที่และกอสรางตางๆ   ปจจุบันสระบุรียังเปนแหลงผลิตแรดิกไคต  (หินสบู)  หรือ    
ไพโรฟลไลทที่ใหญท่ีสุดของประเทศ  ใชผสมทําวัสดุทนไฟ  ทํากระเบื้อง ปูพ้ืนบุผนัง  ผสมทําซีเมนตขาว   
ทําหินตกแตง แรธาตุที่สําคัญ  คอื  หินปูน ใชในอุตสาหกรรมซีเมนต  และหินดินดานซึ่งผลิตไดมากเปน
อันดับหนึ่งของประเทศ และยังมีแรอ่ืนๆ  คือ  หินปูนที่ใชในอุตสาหกรรม  หินออน  ดินมารล  เปนตน 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 

    2.1 เขตการปกครอง 
จังหวัดสระบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน  13 อําเภอ  111  ตําบล  973  หมูบาน 

 การปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  1    แหง 
            เทศบาลเมือง    4    แหง 
            เทศบาลตําบล            34    แหง 
                     องคการบริหารสวนตําบล              70    แหง 

ที่มา :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ณ พฤศจิกายน 2558 
 

 

อําเภอ 
จํานวนตําบล / หมูบานทั้ง

จังหวัด 
จํานวนตําบล/หมูบาน 

ในเขต อบต,  

 

จํานวน 
เทศบาล 

ตําบล หมูบาน ตําบล หมูบาน 
1. เมืองสระบุร ี 11 77 7 62 4 
2. แกงคอย 14 117 11 107 2 
3. หนองแค 18 181 15 152 4 
4. หนองแซง 9 69 5 62 1 
5. บานหมอ 9 79 6 61 6 
6. เสาไห 12 102 4 85 6 
7. พระพุทธบาท 9 68 6 59 6 
8. วิหารแดง 6 54 6 40 2 
9. มวกเหล็ก 6 80 6 79 1 
10. หนองโดน 4 34 3 30 1 
11. ดอนพุด 4 28 1 23 1 
12. วังมวง 3 31 2 17 3 
13. เฉลิมพระเกียรต ิ 6 53 6 46 1 

รวม 111 973 78 823 34 
 

ที่มา :  สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสระบุรี  ณ ธันวาคม 2557 
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ตารางแสดงรายละเอียดหนวยงานทองถ่ิน  (เทศบาลและอบต.)  ของจังหวัดสระบรุี 

 
ลําดับ อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

1. เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 
เทศบาลตําบลปอกแปก 
เทศบาลตําบลกุดนกเปลา 
เทศบาลตําบลตะกุด 

อบต.โคกสวาง 
อบต.ดาวเรือง 
อบต.ตลิ่งชัน 
อบต.ปากขาวสาร 
อบต.หนองโน 
อบต.หนองปลาไหล 
อบต.หนองยาว 

2. แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

อบต.ชะอม 
อบต.ชําผักแพว 
อบต.ตาลเดี่ยว 
อบต.เตาปูน 
อบต.ทาคลอ 
อบต.ทาตูม 
อบต.ทามะปราง 
อบต.บานปา 
อบต.สองคอน 
อบต.หวยแหง 
อบต.หินซอน 

3. หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค 
เทศบาลตําบลหินกอง 
เทศบาลตําบลคชสิทธิ ์
เทศบาลตําบลไผต่ํา 

อบต.กุมหัก 
อบต.คชสิทธิ์ 
อบต.โคกตูม 
อบต.โคกแย 
อบต.บัวลอย 
อบต.หนองแขม 
อบต.หนองไขน้ํา 
อบต.หนองจรเข 
อบต.หนองจิก 
อบต.หนองนาก 
อบต.หนองปลาหมอ 
อบต.หนองปลิง 
อบต.หนองโรง 
อบต.หวยขมิ้น 
อบต.หวยทราย 
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ลําดับ อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
4. บานหมอ เทศบาลตําบลบานหมอ 

เทศบาลตําบลทาลาน 
เทศบาลตําบลตลาดนอย 
เทศบาลตําบลบางโขมด 
เทศบาลตําบลสรางโศก 
เทศบาลหนองบัว 

อบต.โคกใหญ 
อบต.เมืองขีดขิน 
อบต.ไผขวาง 
 

 5. เสาไห เทศบาลตําบลเสาไห 
เทศบาลตําบลบานยาง 
เทศบาลตําบลสวนดอกไม 
เทศบาลตําบลเมืองเกา 
เทศบาลตําบลตนตาล – พระยาทด 

เทศบาลตําบลหัวปลวก 

อบต.ชางไทยงาม 
อบต.บานยาง 
อบต.มวงงาม 
อบต.เริงราง 

6. มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อบต.ซบัสนุน 
อบต.มวกเหล็ก 
อบต.มิตรภาพ 
อบต.ลําพญากลาง 
อบต.ลําสมพุง 
อบต.หนองยางเสือ 

7. ดอนพุด เทศบาลตําบลดอนพุด อบต.ดงตะงาว 
8. วังมวง เทศบาลตําบลวังมวง 

เทศบาลตําบลคาํพราน 
เทศบาลตําบลแสลงพัน 

อบต.วังมวง 
 

9. หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน อบต.ดอนทอง 
อบต.บานกลับ 
อบต.หนองโดน 

10. เฉลิมพระเกียรต ิ เทศบาลตําบลหนาพระลาน อบต.เขาดินพัฒนา 
อบต.บานแกง 
อบต.ผึ้งรวง 
อบต.พุแค 
อบต.หนาพระลาน 
อบต.หวยบง 

11. พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 
เทศบาลตําบลพุกราง 
เทศบาลตําบลธารเกษม 
เทศบาลตําบลนายาว 
เทศบาลตําบลหนองแก 
เทศบาลตําบลหวยปาหวาย 
 

อบต.เขาวง 
อบต.พุคําจาน 
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ลําดับ อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

12. วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง 
เทศบาลตําบลหนองหม ู

อบต.คลองเรือ 
อบต.เจริญธรรม 
อบต.บานลํา 
อบต.วิหารแดง 
อบต.หนองสรวง 
 อบต.หนองหม ู

13. หนองแซง เทศบาลตําบลหนองแซง อบต.ไกเสา 
อบต.โคกสะอาด 
อบต.มวงหวาน 
อบต.หนองกบ 
อบต.หนองหัวโพ 

รวม 38 70 
 

ที่มา :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ณ พฤศจิกายน 2558 

 
                   ตารางการแบงเขตการปกครอง เขตพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลและอําเภอ ป 2558  

 

อําเภอ เนื้อที่(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

1.เมืองสระบุรี 301.630 11 77  1 3 7 

2.แกงคอย 801.162 14 117  2 - 11 

3.หนองแค 262.867 18 181  - 4 17 

4.วิหารแดง 204.501 6 54  - 2 8 

5.หนองแซง 87.081 9 69  - 1 5 

6.บานหมอ 203.576 9 79  - 6 3 

7.ดอนพุด 58.714 4 28  - 1 1 

8.หนองโดน 88.070 4 34  - 1 3 

9.พระพุทธบาท 287.065 9 68  1 2 7 

10.เสาไห 111.808 12 102  - 6 4 

11.มวกเหล็ก 681.439 6 80  - 1 6 

12.วังมวง 338.000 3 31  - 3 1 

13.เฉลิมพระเกียรติ 150.573 6 53  - 1 6 

รวม 3,576.486 111 973  4 31 79 
 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสระบุรี ณ กันยายน  2558 
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    2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ป พ.ศ.2554 แบงเปน 4 เขต  ดังนี ้
 เขตเลือกตั้งท่ี  1 :  อําเภอเมืองสระบุรี  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ      
 เขตเลือกตั้งท่ี  2 :  อําเภอพระพุทธบาท อําเภอบานหมอ  อําเภอหนองโดน  
       อําเภอดอนพุด และอําเภอเสาไห  
 เขตเลือกตั้งท่ี 3  :  อําเภอหนองแค  อําเภอวิหารแดง และอําเภอหนองแซง 
 เขตเลือกตัง้ที่ 4  :  อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอวังมวง และอําเภอแกงคอย 
 เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 
 การเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2555                   
จํานวน 30 เขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557                       
กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง อําเภอบานหมอ เขตเลือกตั้งที่ 2                   
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2557                       
กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง อําเภอแกงคอย เขตเลือกตั้งที่ 3  
การใชสิทธิการเลือกตั้งครั้งลาสุดคือ การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2559                  
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3. ประชากร  
    3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 

ตารางแสดงจํานวนประชากร เขตพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลและอําเภอ ป  2557 
 

ที ่ อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน  
1 จังหวัดสระบุร ี 311,807 318,810 630,617 244,908 

รวม 311,807 318,810 630,617 244,908 
2 อําเภอเมืองสระบุรี 24,598 20,830 45,428 16,247 

ทต.ตะกุด 2,138 2,173 4,311 1,518 
ทต.กุดนกเปลา 2,612 2,801 5,413 1,454 
ทต.ปอกแปก 329 400 729 327 
ทม.เมืองสระบุรี 31,667 30,299 61,966 26,207 

รวม 61,344 56,503 117,847 45,753 
3 อําเภอแกงคอย 33,096 33,864 66,960 26,403 

ทม.ทับกวาง 8,895 8,872 17,767 7,742 
ทม.แกงคอย 6,162 6,652 12,814 5,630 

รวม 48,153 49,388 97,541 39,775 
4 อําเภอหนองแค 31,167 32,809 63,976 26,669 

ทต.หนองแค 6,262 6,634 12,896 5,846 
ทต.ไผต่ํา 1,881 1,911 3,792 1,677 
ทต.หินกอง 4,349 4,778 9,127 4,965 
ทต.คชสิทธิ ์ 697 720 1,417 579 

รวม 44,356 46,132 91,208 39,736 
5 อําเภอหนองแซง 6,130 6,735 12,865 3,858 

ทต.หนองแซง 1,380 1,521 2,901 943 
รวม 7,510 8,256 15,766 4,801 

6 อําเภอบานหมอ 15,343 15,974 31,317 10,992 
ทต.บานหมอ 1,468 1,589 3,057 1,320 
ทต.ทาลาน 4,045 4,234 8,279 3,620 

รวม 20,856 21,797 42,653 15,932 
7 อําเภอเสาไห 10,393 11,399 21,792 7,199 

ทต.เสาไห 1,583 1,713 3,296 1,245 
ทต.สวนดอกไม 3,280 3,710 6,990 3,429 

รวม 15,256 16,822 32,078 11,873 
8 อําเภอพระพุทธบาท 11,480 12,075 23,555 8,379 

ทม.พระพุทธบาท 16,243 17,939 34,182 12,399 
ทต.พุกราง 3,065 3,158 6,223 2,095 

รวม 30,788 33,172 63,960 22,873 
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ที ่ อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน  
9 อําเภอวิหารแดง 15,788 16,252 32,040 10,567 

ทต.วิหารแดง 2,104 2,417 4,521 1,688 
ทต.หนองหมู 816 835 1,651 458 

รวม 18,708 19,504 38,212 12,713 
10 อําเภอมวกเหล็ก 23,843 23,800 47,643 19,210 

ทต.มวกเหล็ก 3,448 3,566 7,014 3,479 
รวม 27,291 27,366 54,657 22,689 

11 อําเภอหนองโดน 5,589 5,960 11,549 3,708 
ทต.หนองโดน 1,274 1,385 2,659 969 

รวม 6,863 7,345 14,208 4,677 
12 อําเภอดอนพุด 966 1,044 2,010 622 

ทต.ดอนพุด 2,334 2,412 4,746 1,626 
รวม 3,300 3,456 6,756 2,248 

13 อําเภอวังมวง 5,532 5,660 11,192 4,063 
ทต.วังมวง 1,982 2,119 4,101 2,020 
ทต.คําพราน 2,069 2,067 4,136 1,830 

รวม 9,583 9,846 19,429 7,913 
14 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 13,183 13,924 27,107 10,590 

ทต.หนาพระลาน 4,136 4,027 8,163 3,014 
รวม 17,319 17,951 35,270 13,604 

 

ที่มา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ  มิถุนายน 2557 
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 จํานวนประชากร                                                                                                              
            ประชากร ณ เดือน มกราคม  2559  รวมทั้ งสิ้น 639,268 คน เปนชาย  316,029 คน หญิง 
323,239 คน  สําหรับอําเภอที่ประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสระบุรี จํานวน 119,525 คน รองลงมา 
อําเภอแกงคอย จํานวน 99,259 คน และอําเภอหนองแคจํานวน 92,715 คน 
 

                       จํานวนประชากรแยกเพศ รายอําเภอ ลําดับตามจํานวนประชากรป 2559   
 

อําเภอ จํานวน
ประชากร(ชาย) 

จํานวนประชากร
(หญิง) 

จํานวนประชากร
(ทั้งหมด) 

จํานวนครัวเรือน 

อําเภอเมืองสระบุรี 62,401 57,124 119,525 28,251 
อําเภอแกงคอย 49,014 50,245 99,259 25,584 
อําเภอหนองแค 45,076 47,639 92,715 23,498 
อําเภอวิหารแดง 18,898 19,726 38,624 9,756 
อําเภอหนองแซง 7,538 8,283 15,821 4,069 
อําเภอบานหมอ 20,899 21,940 42,839 11,868 
อําเภอดอนพุด 3,281 3,455 6,736 1,915 
อําเภอหนองโดน 6,839 7,323 14,162 3,853 
อําเภอพระพุทธบาท 30,926 33,428 64,354 16,283 
อําเภอเสาไห 16,027 17,661 33,688 8,941 
อําเภอมวกเหล็ก 27,664 27,978 55,642 15,862 
อําเภอวังมวง 9,774 10,013 19,787 7,509 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 17,692 18,424 36,116 9,611 

รวม 316,029 323,239 639,268 167,000 
 

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี  ณ  มกราคม 2559 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศกึษา 

จังหวัดสระบุรีแบงเขตพ้ืนที่การศกึษาออกเปน 2 เขต ดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก      

อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอหนองแซง อําเภอบานหมอ อําเภอเสาไห อําเภอหนองโดน อําเภอพระพุทธบาท  
อําเภอดอนพุด และอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิมีสถานศึกษาในสังกัด 157 แหง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก          
อําเภอแกงคอย อําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง อําเภอมวกเหล็ก อําเภอวังมวง มีสถานศกึษาในสังกัด  
166 แหง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบดวย 13 อําเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 21 แหง 

 
โดยสามารถจําแนกจํานวนสถานศึกษาแยกตามสังกัดรายอําเภอ รวมทั้งสิ้น  323 แหง ดังนี้ 
 

อําเภอ สพฐ. เอกชน สพม.4 รวมทั้งสิ้น 
เมืองสระบุรี 22 12 2 36 
หนองแซง 12 - 1 13 
บานหมอ 21 1 1 23 
เสาไห 18 1 2 21 
พระพุทธบาท 26 3 2 31 
หนองโดน 6 - 1 7 
ดอนพุด 6 - 1 7 
เฉลิมพระเกียรติ 17 1 1 19 
แกงคอย 39 7 3 49 
หนองแค 37 2 3 42 
วิหารแดง 24 1 1 26 
มวกเหล็ก 28 3 2 33 
วังมวง 14 1 1 16 

รวม 270 32 21 323 
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    4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุข 
            บุคลากรสาธารณสุข 

ในปงบประมาณ 2555 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของจังหวัดสระบุรี พบวาอัตราสวน
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลตอประชากร เทากับ 1:2795 , 1:12.243 , 1:7466 และ 1:463 
ตามลําดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสขุในปงบประมาณ 2554 
พบวา จังหวัดสระบุรีมีอัตราสวนทันตแพทยตอประชากรสูงขึ้น สวนอัตราสวนแพทย เภสัชกรและพยาบาล
วิชาชีพตอประชากรลดลง 

สถานบริการสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ในปงบประมาณ 2555 ของจังหวัดสระบุรี ประกอบดวย 
โรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 2 แหง              
ขนาด 30 เตียง 6 แหง และขนาด 10 เตียง 2 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 126 แหง 
โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 แหง ขนาด 30  เตียง และโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แหง ขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลคายอดิศร) 
 สถิติชีพ 
 อัตราเกิดมีชีพและอัตราตาย เปนองคประกอบหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งอัตรา
เกิดมีชีพและอัตราตายของจังหวัดสระบุรี ในป 2555 อัตราเกิดมีชีพเทากับ 13.7 ตอพันประชากร ลดลงจาก
ป 2554 เพียงเล็กนอย (14.2 ตอพันประชากร)  อัตราตายเทากับ 7.7 ตอพันประชากร อัตราเพ่ิมตาม
ธรรมชาติรอยละ 0.6 ซึ่งสูงกวาระดับประเทศเพียงเล็กนอย (ประเทศอัตราเกิดเทากับ 12.4 อัตราตายเทากับ 
6.5 และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติเทากับ 0.6)  
 อัตราตายของมารดาและทารกเปนดัชนีตัวหนึ่งท่ีใชชี้วัดภาวะสุขภาพของประชาชน ถาอัตราตาย
ของมารดาและทารกยังคงสูงอยูจะสะทอนใหเห็นถึงภาวะสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลมารดาและ
ทารกในขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด  สําหรับจังหวัดสระบุรีในป 2555 อัตราตายของทารก (Infant 
mortality rate) เทากับ 7.6 ตอเกิดมีชีพพันคน สูงกวาระดับประเทศเพียงเล็กนอยซึ่งเทากับ 6.6 ตอเกิดมี
ชีพพันคน สวนอัตราตายของมารดา (Maternal mortality rate) จังหวัดสระบุรี ในป 2553 และ 2555 มี
มารดาตายปละเพียงรายเดียวเทานั้น อัตราตายเทากับ 12.3 และ 11.9 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน  
         สาเหตุการตายที่สําคัญ 
 สาเหตุการตาย 
 จากการรวบรวมขอมูลสาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 5 อันดับแรก จากใบมรณบัตร 
พบวา โรคมะเร็งรวมเนื้องอกรายทุกชนิดเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของจังหวัดสระบุรีมาตลอด 5 ปและมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนและเริ่มลดลงในป 2555 โดยมีอัตราตายตั้งแตป 2551-2555 เทากับ 77.9 , 81 , 96.6 , 
92.5 และ 92.0 ตอแสนประชากร (ตามลําดับ) 
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 สาเหตุการปวย 
 จากการรวบรวมสาเหตุการปวยของผูปวยนอก 5 อันดับแรก ป 2553 พบวา อัตราปวย           
ดวยโรคระบบทางเดินหายใจยังคงมีอัตราปวยสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง อัตราปวยเทากับ 541.3 ตอพันประชากร 
ซึ่งลดลงจากป 2554 (อัตราปวยเทากับ 647.5 ตอพันประชากร) รองลงมา ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด 
โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบทางคลินิก         
และโรคเก่ียวกับระบบตอมไรทอฯ อัตราปวยเทากับ 521.3 , 495.8 , 441.3 และ 383.9 ตอพันประชากร 
(ตามลําดับ)  สําหรับสาเหตุการปวยของผูปวยใน 5 อันดับแรกพบวา ความผิดปกติของตอมไรทอ        
ภาวะโภชนาการและเมตะบอลิซึม มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 1,794.3 ตอแสนประชากร รองลงมา ไดแก 
ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด ความดันโลหิตสูง อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่ตรวจ
พบทางคลินิก และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลําไส อัตราปวยเทากับ 1,489.3 , 1,044.8 , 1,035.4 และ 837.7 
ตอแสนประชากร ตามลําดับ       

(ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2556)  ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

    4.3 อาชญากรรม 
 จากการพิจารณากลุมความผิดในรอบป 2557ของจังหวัดสระบุรีมีรายละเอียดของกลุมความผิด

ตางๆเปรียบเทียบกับป 2555 ป 2556 และป 2557 ดังนี ้

                                         ตารางเปรียบเทียบอาชญากรรม 
 

ประเภทขอหา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

เกิด(คดี) จับ(คดี) 
จับ
(%) 

เกิด(คดี) 
จับ

(คดี) 
จับ
(%) 

เกิด
(คดี) 

จับ(คดี) 
จับ
(%) 

1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 44 32 
72.7

3 
52 40 

76.9
2 

34 25 
73.5

3 

2.คดีชีวิต รางกาย และเพศ 365 250 
68.4

9 
344 197 

57.2
7 

275 132 
48.0

0 

3.คดีประทุษตอทรัพย 992 518 
52.2

2 
1,035 448 

43.2
9 

844 361 
42.7

7 

4.คดีนาสนใจ 528 172 
32.5

8 
526 163 

30.9
9 

438 101 
23.0

6 

 จับ(ราย) จับ(คน)  จับ(ราย) จับ(คน)  จับ(ราย) จับ(คน)  

5.คดีรัฐเปนผูเสยีหาย 5,728 6,560  5,582 6,351  4,726 5,311  

           หมายเหตุ:  สถิติการจับกุมคิดตามปงบประมาณ 2555 – 2557 
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    4.4 ยาเสพติด 
          จากขอมูลขาวสารในพื้นที ่การทําประชาคม การตดิตามขยายผล และการประชุมคณะทํางานเฝา
ระวังระดับจังหวัดสระบุรีไดประมวลสถานการณยาเสพติด  ปงบประมาณ 2558 พบวา สวนใหญปญหา     
ยาเสพติดยังแพรระบาดในพ้ืนที่เดิม  ซึ่งอยูในเขตชุมชนที่มีความหนาแนน ใกลที่ตั้งโรงงาน  และยังมีขาวการ
แพรระบาดในพ้ืนที่ตาง ๆ ในจังหวัดสระบุรีและสถานการณภาพรวม ดังนี้ 

พื้นท่ีแพรระบาดยาเสพติด ในพื้นที ่5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอแกงคอย       
อําเภอบานหมอ อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อําเภอเมืองสระบุร ีไดแก ชุมชนเขาคูบา พบวา ยังมีการคายาเสพติดอยู แตผูคาไดมีการยายที่อยูไป
อยูบริเวณนอกชุมชน ไดแก ชุมชนบานออย ในสวนการแพรระบาดยาเสพติดตําบลรอบนอกสวนใหญเปน    
ผูเสพและผูคารายยอย 

อําเภอแกงคอย ไดแก บานสองคอนเหนือ หมูที ่2 ตําบลสองคอนเหนือ หมูที ่7 ตําบลชะอม      
เปนผูคารายยอยที่นํายาบามาจําหนายใหกับคนในพ้ืนที่สวนใหญเปนกลุมวัยรุน 

อําเภอบานหมอ พ้ืนที่แพรระบาดเปนพ้ืนที่รอยตอระหวางอําเภอบานหมอ ตําบลหนองบัว และ
อําเภอพระพุทธบาท ตําบลหวยปาหวาย และพ้ืนที่รอยตอกับอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
ผูคารายยอยที่นํายาบามาจําหนายในพ้ืนท่ี 

อําเภอพระพุทธบาท ไดแก ชุมชนศรีรักษา (ปาชาตาลอย) ชุมชนทายพิกุล พื้นที่รอบนอก ไดแก    
หมูที ่3 ตําบลพุกราง และหมูที ่2 ตําบลหนองแก สวนใหญเปนผูคารายยอยนํายาบามาจําหนายในพ้ืนที่ 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดแก ชุมชนเขาพลัดแอก สวนใหญเปนผูคารายยอยและเปนรายเกาที่เคยถูก
จับและพนโทษออกมากระทําผิดซ้ํา ผูเสพสวนใหญเปนผูใชแรงงาน 

สถานการณการคายาเสพติด 
สถานการณการคายาเสพติดป 2558 เปรียบเทียบกับปที่ผานมาพบวา สถานการณการคายาเสพติด

ของจังหวัดสระบุรีลดลง รอยละ 43.88 และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนยาบาที่จับกุมไดกับปที่ผานมาพบวา      
มีจํานวนลดลง รอยละ 66.94 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติดป 2557  จํานวน 4,569 คดี  จํานวน 1,266,557 เม็ด 
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดป 2558  จํานวน 2,564 คดี  จํานวน   418,716 เม็ด 
และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณปญหายาเสพติดรายเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน

กันยายน 2558 พบวา มีแนวโนมลดลง 
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 พบวา อําเภอเมืองสระบุร ีมีการแพรระบาด-     

ยาเสพติดมากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอหนองแค เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
พบวา การแพรระบาดมีแนวโนมลดลง รอยละ 41.44 อาจเนื่องมานโยบายของ คสช.ที ่108/2557 ที่เนนใน
การนํา   ผูเสพเขารับการบําบัดรักษาระบบสมัครใจ จึงทําใหจํานวนเสพ/ผูติดเขารับการบําบัดรักษาลดลง 

กลุมผูเสพ สวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุระหวาง 15 – 40 ป และพบวาแลวกลุมที่นิยมใชยาเสพติด
ยังคงเปนกลุมที่มีอาชีพรับจาง และคนวางงาน 

ตัวยาเสพติดที่มีการคา แพรระบาด และควรเฝาระวังในจังหวัดสระบุร ีไดแก ยาบา ไอซ และกัญชา 
กลุมเปาหมายที่เสพ ไดแก วัยรุน เยาวชน ผูใชแรงงาน อายุระหวาง 15 – 40 ป 
สถานที่เสพ ไดแก บานพัก หองเชา 
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แหลงท่ีมาของยาเสพติด ไดแก จังหวัดใกลเคียง เชน พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
แหลงม่ัวสุมยาเสพติดในพ้ืนที่ ไดแก ชุมชนเขาคูบา 1 และ 2 ชุมชนเขายิงเปา เทศบาลเมืองสระบุรี 
เสนทางในการลําเลียง ไดแก 
 - ถนนสายหลัก ทางรถยนตใชเสนทาง ถนนพหลโยธิน,ถนนมิตรภาพ 
 - ถนนสายรอง ทางรถยนตใชเสนทาง โพธิ์พระยา – ทาเรือ, กรุงเทพ – หลมสัก,วิหารแดง – 

นครนายก,หนองแค – ภาช ี
รูปแบบการซุกซอนยาเสพติด มักซุกซอนในหองนอน กระเปาเสื้อ กระเปากางเกง กระเปาสตางค 

กระเปาคาดเอว ซุกซอนในรถยนต ในกระติกน้ําใตชั้นโฟม ในชักโครก (อ.มวกเหล็ก) ใสหมอไหฝงในดินใกล
จุดเลี้ยงสุนัข (อ.วิหารแดง) ใตหลังคาบาน (อ.เฉลิมพระเกียรต)ิ และยัดใตที่นอน (อ.พระพุทธบาท) 

การบรรจุ  ยาบา  บรรจุหลอดกาแฟ บรรจุถุงสีฟาปดผนึกดานบน 
  ไอซ  บรรจุถุงพลาสติกใสปดผนึกดานบนหอหุมดวยเทปดํา 
  กัญชา  บรรจุหอกระดาษหนังสือพิมพ 
ราคายาเสพติด ยาบา  ราคา 125 – 250 บาท/เม็ด 
  ไอซ  ราคา 2,500 บาท/กรัม 
  กัญชา  ราคา 100 – 200 บาท/หอ 
  พืชกระทอม ราคา 60 บาท/100 ใบ 
  สารระเหย ราคา 30 – 50 บาท/กระปอง 
สัญลักษณ/องคประกอบสารเคมี ยาบา มีลักษณเปนเม็ดสีสม และเม็ดสีเขียว มีอักษร WY 
    ไอซ มีลักษณะเปนเกร็ดสีขาวขุน 
ที่มา ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ป 2558 
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    4.5 การสังคมสงเคราะห 
จังหวัดสระบุรี ขอมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดสระบุรี  มีดังนี้ 
ผูสูงอายุ จํานวน 100,252 คน แยกเปน ผูชาย จํานวน 39,839 คน ผูหญิง จํานวน 60,373 คน 
จํานวนคนพิการ จํานวน 17,256 คน แยกเปน ผูชาย 17,256 คน ผูหญิง จํานวน 8,298 คน  

งานสังคมสงเคราะหจะเปนการทํางานดานการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห มีกลุมเปาหมาย
ไดแกเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผูสูงอายุ คนพิการ และผูประสบปญหาทางสังคม  

เด็กและเยาวชนใหการพิทักษและคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 เด็กเขาอุปการะในสถานสงเคราะหสงเคราะหเด็กในครอบครัวและชุมชนจัดหาครอบครัวทดแทนแก
เด็กการขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ผูดอยโอกาสสงเคราะหและพัฒนาคนไรที่พ่ึงใหมีศักยภาพสามารถพึ่งพา
ตนเองได ไมเปนปญหาตอสังคม 

ผูสูงอายุสงเคราะหชวยเหลือตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุพ.ศ.2546 อาท ิกองทุนผูสูงอายุจัด
กิจกรรมมหกรรมสัปดาหผูสูงอายุแหงชาติสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณ ี

สตรีสงเสริมสนับสนุนเครือขายเพ่ือการพัฒนาสตรี โครงการสงเสริมใหเงนิอุดหนุนกลุมสตรีการ
รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

คนพิการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556ไดแก การสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การชวยเหลือดาน
กายอุปกรณและเครื่องชวยเหลือความพิการการสงเสริมดานอาชีพการจางงานคนพิการการสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือประกอบอาชีพการจัดบริการลามภาษามือการจัดบริการผูชวยคนพิการการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู
อาศัยสําหรับคนพิการการสงคนพิการเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 

ผูประสบปญหาทางสังคมสงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สําหรับ
ครอบครัวที่ประสบปญหาความเดือดรอนในกรณท่ีีหัวหนาครอบครัวไมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดดวยเหตุ
สุดวิสัย 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนสง 

การขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร หมายถึง การขนสงคนเพ่ือสินจางตามเสนทางท่ีคณะกรรมการ
กําหนด แบงเปน 4 หมวด คือ 

1) เสนทาง หมวด 1 หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขต
กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมือง และเสนทางตอเนื่อง 

2) เสนทาง หมวด 2 หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร ซึ่งมีจุดเริ่มตนจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในสวนภูมิภาค  

3) เสนทาง หมวด 3 หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร ซึ่งมีเสนทางระหวาง
จังหวัดหรือคาบเก่ียวระหวางเขตจังหวัดในสวนภูมิภาค  

4) เสนทาง หมวด 4 หมายถึง เสนทางการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารภายในเขตจังหวัด       
ซึ่งอาจจะประกอบดวยเสนทางสายหลักสายเดียว หรือเสนทางสายหลักและเสนทางสายยอยออกจาก
เสนทางสายหลักไปยังอําเภอ หมูบาน หรือเขตชุมชน  
           เสนทาง รถขนาดเล็ก  หมายถึง  การขนสงคนและสิ่งของรวมกันเพ่ือสินจาง ตามเสนทางที่
คณะกรรมการกําหนด ดวยรถที่มีน้ําหนักรถและ น้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสี่พันกิโลกรัม (ปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนเปนรถในเสนทางหมวด 4 จังหวัดสระบุรีมีเสนทางเดินรถจํานวน 54 เสนทางดังตารางตอไปนี้ 

                             ตารางเสนทางการเดินรถที่เก่ียวของกับจังหวัดสระบุรี 

    ที่มา: สํานักงานขนสงจังหวัดสระบุรีขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

           จังหวัดสระบุร ีเปนชุมทางการคมนาคมขนสงทางบกจังหวัดหนึ่ง  มีทางหลวงแผนดิน  ทางหลวง
จังหวัด ตลอดจนทางหลวงทองถ่ิน (ทางหลวงชนบท) ท่ีสามารถใชเดินทางติดตอภายในจังหวัดและระหวาง
จังหวัดไดสะดวกทุกฤดูกาล มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายตะวันออก (เฉพาะขนสง
สินคา) ผาน โดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผานดานอําเภอหนองแซง อําเภอเมืองสระบุรี          
อําเภอแกงคอยและอําเภอมวกเหล็ก ทางรถไฟสายเหนือจะผานดานอําเภอบานหมอ และอําเภอหนองโดน 
สวนทางรถไฟสายตะวันออกจะผานอําเภอแกงคอย และอําเภอวิหารแดง ดังนี้ 
 -  เสนทางรถยนต  จากกรุงเทพฯ  ใชเสนทางหลวงหมายเลข  1  (พหลโยธิน)  ถึงจังหวัดสระบุรี  
รวมระยะทางประมาณ  108  กิโลเมตร 

-  ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายตะวันออก (เฉพาะขนสงสินคา)  
ผานโดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จะผานดานอําเภอหนองแซง อําเภอเมืองสระบุร ีอําเภอแกงคอย  
และอําเภอมวกเหล็ก  ทางรถไฟสายเหนือจะผานดานอําเภอบานหมอ  และอําเภอหนองโดน  สวนทางรถไฟ
สายตะวันออกจะผานอําเภอแกงคอย  และอําเภอวิหารแดง  ใชเวลาเดินทางประมาณ  2  ชั่วโมง 

เสนทาง จํานวนเสนทาง 

หมวด 1 เสนทางในเขตเทศบาล 7 

หมวด 2 เสนทางระหวาง กรุงเทพฯ - สระบุร ี 1 

หมวด 3 เสนทางระหวางจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดตาง ๆ(ที่อยูในความรับผิดชอบ) 11 

หมวด 4 เสนทางระหวางอําเภอกับอําเภอ หมูบาน หรือชุมชนตาง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุร ี 35 

รถขนาดเล็ก เสนทางระหวางอําเภอกับอําเภอ หมูบาน หรือชุมชนตาง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี - 

รวม 54 
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    5.2 การไฟฟา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก ประชาชนภายใน

จังหวัดสระบุรีจํานวน 182,615 ราย โดยจําหนายรวม 5,719.21 ลานหนวย ใหแก ที่อยูอาศัยจํานวน 
381,81 ลานหนวย สถานธุรกิจอุตสาหกรรม 5,264.22 ลานหนวย สถานที่ราชการและสาธารณะ 73.10 
ลานหนวย ทั้งนี้ การใหบริการแกประชาชนภายในจังหวัดสระบุรีอยางพอเพียง  
           สําหรับประชาชนบานอยูอาศัยขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลที่ไมมีไฟฟาใช การไฟฟาสวนภูมิภาค      
ไดจัดโครงการ ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเปน
ผูดําเนินการและหลังจากติดตั้งแลวเสร็จสงมอบเปนทรัพยสินของอบต. ในพ้ืนที่ 
            อุตสาหกรรม ในสวนของ สถานธุรกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจัดตั้งโครงการพัฒนาการอานหนวย
ไฟฟาระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูใชไฟฟามีความมั่นใจในการ
อานหนวยอยางถูกตอง รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการการใชไฟฟาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย AMR 
Software  สามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาทุก 15 นาทีตามชวงเวลา  เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
รายตามที่ตองการป หรือตามชวงเวลาที่กําหนดในรูปแบบกราฟ ทั้งนี้ผูใชไฟสามารถเปรียบเทียบขอมูลการใช
ไฟฟา ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่งได  

    5.3 การประปา 
             ตารางจํานวนผูใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ 
 

 
การประปาสวนภมูิภาคสาขา 

จํานวนผูใชน้ําแยกตามประเภท (ราย) ณ 30 สิงหาคม 2556 

ที่อยูอาศัย ราชการ 
ธุรกิจ

ขนาดเล็ก 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจขนาด
ใหญ 

อุตสาหกรรม 
อัตราคาน้ํา

คงที่ 
รวม 

พระพุทธ-บาท 10,838 133 1,633 18 722 27 0 12,971 
หนองแค 18,220 146 2,638 22 425 45 1 21,497 
มวกเหล็ก 7,325 80 1,488 26 444 11 1 9,375 
บานหมอ 2,887 48 311 6 71 2 0 3,325 
รวม 39,270 407 6070 72 1,662 85 2 47,168 

 

ตารางปรมิาณการจายนํ้าประปาและมีรายไดจากการจาํหนายน้าํประปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(ตุลาคม 2554 – กันยายน  2555) 

การประปาสวน
ภูมิภาคสาขา 

ปริมาณน้ํา
จําหนาย 

ปริมาณน้ํา
ผลิต 

ปริมาณน้ํา
จายฟรี 

อัตราการใช
น้ํา/ 

รายไดรวม 

(ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลบ.ม) ราย/เดือน (ลาน/บาท) 
พระพุทธบาท 3,217,167 4,784,050 7,083 0.68 54,020,824 

หนองแค 8,003,205 9,988,366 8,533 1.06 151,744,011 

มวกเหล็ก 3,280,670 4,210,344 4,632 1.03 61,229,518 

บานหมอ 795,321 1,243,632 2,125 0.68 13,213,562 

รวม 15,296,363 20,226,392 22,373 3.45 280,207,914 
 

หมายเหต ุปริมาณน้ําจายฟรีหมายถึงน้ําที่จายใหกับสวนราชการเพ่ือสาธารณประโยชนเชนกรณีเกิดภัย
แลงน้ําทวมและใชน้ําในการดับเพลิงฯลฯ 
ที่มา: การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 
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    5.4 โทรศัพท 
          สวนบริการลูกคาจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ไดพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารทางดาน
โทรคมนาคมมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองและทันกับความตองการของประชาชน โดยไดพัฒนาอินเตอรเน็ต
ความเร็ วสู ง ทั้ งแบบมี สาย และแบบไรสาย เพื่ อเป นการเพิ่ มช องทางการให บริการ และภายใน 
ป 2555 มีนโยบายเปดใหบริการโทรศัพทระบบ 3G 

      ตารางการพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารทางดานโทรคมนาคมอยางตอเนื่อง 
 

ชุมสายที่เปดใชบริการ 180 ชุมสาย 
เลขหมายโทรศัพท 

สวนบริการลูกคาจังหวัดสระบุรี(เลขหมายเต็ม) 58,692 เลขหมาย 
เลขหมายโทรศัพทที่มีผูใชบริการ 37,225 เลขหมาย 
แยกประเภทของผูใชบริการ 
1. ธุรกิจ 7,778 เลขหมาย 
2. บานพัก 26,241 เลขหมาย 
3. ราชการ 574 เลขหมาย 

ชุมสายที่เปดใชบริการ 180 ชุมสาย 
เลขหมายโทรศัพท 

4. โรงเรียน 203 เลขหมาย 
5. อบต. 85 เลขหมาย 
6. กรมการปกครอง 18 เลขหมาย 
7. กฟภ. 11 เลขหมาย 
8. ใชในกิจการ บมจ.ทีโอท ี 574 เลขหมาย 
9. โทรศัพทสาธารณะ 1,741 เลขหมาย 
รวมเลขหมายที่เปดใชณ 30 ส.ค.56 37,225 เลขหมาย 
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 18,008  Port 
บริการ 3G 36 Site 
ICT Free Wi-Fi   เปดใชงานแลว 60 แหง 
อยูระหวางดําเนินการ 296 แหง 
One Tablet Per Child  เปดใหบริการ 58 แหง 
อยูระหวางดําเนินการ 192 แหง 

  
ที่มา : สวนบริการลูกคาจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 



 -37- 

แผนพฒันาท้องถิน  ปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

    5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 ไปรษณีย 2 แหง ดังนี้ 

1. ที่ทําการไปรษณียปากเพรียว ถนนพิชัยรณรงคสงคราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

2. ที่ทําการไปรษณียจังหวัดสระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

การสื่อสาร ป  2554  จังหวัดสระบุรีมีการสื่อสารโทรคมนาคมดังนี้ 
ที่ทําการไปรษณีย-โทรเลข  18  แหง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบAM   1  สถานี 
สถานีวิทยุเครื่องสง AM 111,000 กิโลวัตต (กรมประชาสัมพันธ)   1  แหง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง FM (วิทยุชุมชน) 55  สถาน ี
หนังสือพิมพทองถิ่น     15  ฉบับ  
เคเบิลทีวีทองถิ่น     9  สถานี 

            ที่มา : สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
 ดานการเกษตร 
 จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,760,535 ไร จํานวน 13 อําเภอ โดยแบงเปนเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร 1,186,065 ไร หรือรอยละ 67.37 และเนื้อที่นอกการเกษตร 574,470 ไร หรือรอยละ 32.63 ของเนื้อ
ที่ทั้งหมด 

สําหรับเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรเปนที่พืชไร มากที่สุด จํานวน 537,236 ไร หรือรอยละ 42.09 
รองลงมา คือ ที่นา ที่ไมผล/ไมยืนตน ที่การเกษตรอ่ืน และท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 39.54, 10.96, 6.92     
และ 0.49 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ตามลําดับ ดังตารางแนบทายนี้ 
 

                                    ตารางพ้ืนที่ปลูกขาวนาปและผลผลิตเฉลี่ย 

ลําดับท่ี ป พื้นที่ (ไร) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
1 2554 396,137 209,556 361 
2 2555 393,746 180,624 581 
3 2556 405,427 253,816 634 
4 2557 357,841 233,361 659 
5 2558 302,842 188,009 629 

 

                                   ตารางพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรังและผลผลิตเฉลี่ย 

ลําดับท่ี ป พื้นท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร 
1 2555 303,789 206,273 680 
2 2556 324,467 220,038 690 
3 2557 249,238 196,477 671 
4 2558 65,134 150,712 654 
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                                ตารางพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังและผลผลิตเฉลี่ย 
 

ลําดับท่ี ป พื้นท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร 
1 2555 37,088 125,678 3,523 
2 2556 35,050 129,322 3,757 
3 2557 33,201 115,314 3,627 
4 2558 34,476 120,265 3,488 

                                 ตารางพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและผลผลิตเฉลี่ย 
 

ลําดับท่ี ป พื้นท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร 
1 2555 163,273 119,291 751 
2 2556 170,934 124,474 748 
3 2557 185,656 115,986 746 
4 2558 174,419 127,118 748 

                                  ตารางพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานและผลผลิตเฉลี่ย 
 

ลําดับท่ี ป พื้นท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร 
1 2555 99,293 1,105,067 11,129 
2 2556 129,667 1,515,806 11,690 
3 2557 132,527 1,546,590 11,670 
4 2558 133,049 1,430,277 10,750 

                             แผนภูมิแสดงพ้ืนท่ีที่ใชทําการเกษตรในจังหวัดสระบุรี 
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                     แผนภูมิแสดงการใชพ้ืนที่ดานการเกษตรกรรมในจังหวัดสระบุรี 

 
 

สหกรณ การรวมกลุม และแหลงเงินทุนในทองถิ่น 
ขอมูลสหกรณ 

สหกรณการเกษตร การรวมกลุม และแหลงเงินทุนในจังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 
จํานวน 40 แหง  สมาชิกทั้งสิ้น 37,883 ราย ทุนดําเนินการรวมทั้งสิ้น 757,821,980.48 บาท เพิ่มข้ึนจาก 
ป  2558 คิดเปนรอยละ 0.42  มี เงินลงทุนจํานวน  757,821,980.48 บาท เพ่ิมชึ้นจากป  2558  
คิดเปนรอยละ 4.30  แสดงใหเห็นวามีการลงทุนเพ่ิมขึ้นไมมากนัก  จําแนกตามประเภท ดังนี ้

                      ตารางสหกรณการเกษตรการรวมกลุม และแหลงเงินทุนในทองถ่ิน 

 ป พ.ศ. จํานวนสมาชิก(ราย) จํานวนสหกรณ(แหง) ทุนดําเนินการ (บาท) 
2554 37,621 41 1,495,279,841.03 

2555 37,243 42 577,004,316.74 

2556 37,467 42 680,089,940.93 

2557 37,968 41 699,622,316.09 

2558 37,724 40 726,591,672.76 

2559 37,883 40 757,821,980.48 

ขอมูลกลุมเกษตรกร  กลุมเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี  ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 จํานวน  70 แหง  สมาชิก
ทั้งสิ้น 7,400 ราย  จําแนกตามประเภท  ดังนี้ 

                                                ตารางขอมูลกลุมเกษตรกร 

 
 
 
 

 
 
 

พื้นที่นอกการเกษตร 
42.89

ที่นา 22.58

พืชไร 24.03

ที่ไมผล/ไมยืนตน 6.25

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 0.3
พื้นที่เกษตรอ่ืนๆ  

3.95

พื้นที่นอกการเกษตร

ที่นา

พชืไร

ที่ไมผล/ไมยืนตน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

พื้นที่เกษตรอ่ืนๆ 

ประเภทกลุมเกษตรกร จํานวนกลุมเกษตรกร 

(แหง) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กลุมเกษตรกรทํานา 50 5,963 

กลุมเกษตรกรทําไร 13 1,850 

กลุมเกษตรกรทําสวน 4 304 

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 3 283 

รวม 70 7,400 
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การกสิกรรม 
 จังหวัดสระบุรี  มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จํานวน 32,395 
ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 2,235,304 ไร มีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 1,276,477 ไร  จําแนกราย
อําเภอได   ดังนี ้

ตารางการกสิกรรม 

อําเภอ เนื้อที่ทั้งหมด 

เนื้อที่ถือครองการเกษตร 
เนื้อที่นอก
การเกษตร รวม ที่นา ที่พืชไร 

ที่ไมผล/ 
ยืนตน 

ที่เพาะ 
เลี้ยงสัตว

น้ํา 
ที่การเกษตรอ่ืน 

รวม 2,235,304 1,276,477 504,755 537,236 139,912 6,273 88,280 958,827 

เมืองสระบุรี 110,277 56,378 47,074 3,005 3,913 131 2,255 53,899 

แกงคอย 507,432 212,723 48,575 117,904 27,484 28 18,732 294,709 

หนองแค 191,837 131,952 95,682 23 16,530 765 19,952 59,886 

วิหารแดง 123,675 85,899 47,351 2,227 28,284 726 7,311 37,775 

หนองแซง 54,839 46,514 42,805 0 3,377 129 203 8,325 

บานหมอ 70,589 49,370 37,490 7,587 1,978 309 2,007 21,219 

ดอนพุด 58,120 53,336 47,133 49 670 241 5,242 4,784 

หนองโดน 64,052 57,897 46,005 2,315 1,588 1,351 6,638 6,155 

พระพุทธบาท 165,789 101,906 29,374 58,458 6,059 2,136 5,789 63,884 

เสาไห 78,689 61,461 41,987 10,605 2,396 287 6,186 17,227 

มวกเหล็ก 537,335 255,543 0 219,188 36,355 0 0 281,792 

วังมวง 161,160 109,601 12 89,205 7,033 4 13,346 51,559 

เฉลิมพระเกียรติ 111,509 53,897 21,285 26,581 4,246 166 1,619 57,611 
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โดยในป 2558 มีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญจําแนกเปนรายอําเภอ ดังนี้ 

                               ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกและพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

อําเภอ 
ขาวนาป  ขาวนาปรัง  มันสําปะหลัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน 

พื้นท่ี ผลผลิต พื้นท่ี ผลผลิต พื้นท่ี ผลผลิต พื้นท่ี ผลผลิต พื้นท่ี ผลผลิต 

 (ไร)  (ตัน) (ไร) (ตัน) (ไร) (ตัน) (ไร) (ตัน) (ไร) (ตัน) 

เมือง 32,556 23,998  21,677  16,171  163  381 69  49,26 - - 

แกงคอย 37,618 29,906  12,786  9,653,4  10,980  53,130  6,190  4,952  2,365 18,920  

หนองแค 94,573  75,087  73,664  58,710,2 - - - - - - 

วิหารแดง 30,403  23,032  14,694 10,170 810  2,146  230  220,11  - - 

หนองแซง 37,161  29,729  36,302  28,401 - - - - - - 

บานหมอ 50,284  33,187  49,776  35,042 - - 1,000 1,200 - - 

ดอนพุด 26,073  14,418  29,145  21,716 - - - - - - 

หนองโดน 41,584  34,639  37,430 29,869 - - 1,700 1,530    

พระพุทธบาท 17,101  13,374  10,232 7,808 3,521   11,973  43,893 42,049,5  1,273  9,948 

เสาไห 37,218  29,774  37,749  29,241 54 3,700 5,746 5,746  657 8,541 

มวกเหล็ก 16  13  - - 15,016  70,411  87,672 76,888,3 33,299  318,722 

วังมวง 161  68  74 30 5,114  22,894  10,030 8,388  60,527 736,851 

เฉลิมพระเกียรติ 10,397  8,016  8,659 6,601 1,652 5,010  14,998 24,147  1,172  12,085 

รวม 415,145 314,386 332,188 253,413 37,310 169,645 171,528 165,170 99,293 1,105,067 

  

ที่มา : ระบบขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และระบบรายงานสภาวะการผลิตพืช  

      แผนภูมิพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
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    6.2 การประมง 
จังหวัดสระบุรี  ในป 2558  มีผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิด  ซึ่งพันธุสัตวน้ําที่นิยมเลี้ยง ไดแก       

ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาทับทิมในกระชัง  ปลานิล  ปลาตะเพียน  และปลาเบญจพรรณ  (ปลานิล ตะเพียน ยี่สก 
นวลจันทร  จาระเม็ดน้ําจืด  และสวาย)   นิยมเลี้ยงในรองสวนและบอดินขนาดใหญ  สัตวน้ําที่ใหผลผลิตมาก
ที่สุด คือ ปลาดุกบิ๊กอุย  ปลาทับทิมในกระชัง  ปลานิล  และปลาตะเพียน  ตามลําดับ  โดยในสัตวน้ําที่ใหผล
ผลิตมากที่สุดตามลําดับ  ดังนี้ 

ลําดับที่ 1  ปลาดุกบิ๊กอุย  ประมาณ 6,829,100  กิโลกรัม(ในป 2558/2559) พื้นที่ 1,230 ไร   
ลําดับที่ 2  ปลาทับทิมในกระชัง  ใหผลผลิต 1,771,000  กิโลกรัม/ป พ้ืนที่เพาะเลี้ยง  805 กระชัง      
               จํานวน 201,258 ตารางเมตร   
ลําดับที่ 3  ปลานิลในบอดิน  มีพ้ืนที่การเพาะเลี้ยง จํานวน 2352  ไร  ผลผลิต 126,300 กิโลกรัม   
ลําดับที่ 4  ปลาตะเพียน  พ้ืนที่ 420 ไร  ผลผลิต  31,300  กิโลกรัม 
เนื่องจากปลานิลและปลาตะเพียนตองใชเวลาในการเลี้ยงอยางนอย 8-12 เดือน จึงจะสามารถจับได  

ซึ่งใน 1 ป สามารถเลี้ยงไดเพียง 1 ครั้ง  ประกอบกับในชวงปลายป 2558/2559  จังหวัดสระบุรีไดรับผลกระทบ
จากสภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรไมสามารถเลี้ยงสัตวน้ําไดตามความตองการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะภัยแลง   
โดยมีแนวทางชวยเหลือ คือ สงเสริมเกษตรกรใหเลี้ยงสัตวน้ําที่ใชน้ํานอย  เชน ปลาดุกในบอพลาสติก       
ในบอดิน  และการเลีย้งกบในกระชังบก  มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการประมาณ 1700 ราย  โดยมีกิจกรรม
จํานวน 3 กิจกรรม  ดังนี้ 

1.  เลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก    ผลผลิต    27,120 กิโลกรัม   มูลคา    904,000  บาท 
2.  เลี้ยงปลาดุกในบอดิน  ผลผลิต  114,720 กิโลกรัม   มูลคา 2,294,400  บาท 
3.  เลี้ยงกบในกระชังบก  ผลผลิต    36,120 กิโลกรัม มูลคา 1,926,400 บาท 

  มูลคาผลผลิตที่มากที่สุดคือ ปลาดุกบิ๊กอุย   มูลคา  208,071,400  บาท   
ลําดับที่ 2 ปลาทับทิมในกระชัง  มูลคา  141,680,000 บาท   
ลําดับที่ 3 ปลานิล  มูลคา  5,052,000  บาท  
ลําดับที่ 4 กบ มูลคา  2,167,200  บาท   
ลําดับที่ 5 ปลาตะเพียน  มูลคา  1,095,500  บาท    
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                          ตารางแสดงจํานวนพันธุปลา ผลผลิตและพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 

ลําดับท่ี 
 

ชนิดสัตวน้ํา 
 

จํานวนผลผลิต (กก.) 
พื้นท่ีเพาะเลี้ยง ราคาพันธุสัตวน้ํา มูลคาผลผลิต 

 
(บาท) (บาท) 

1 ปลาดุก    6,970,940        1,230 ไร  30   208,071,400  

2 ปลาทับทิม  1,771,000     20,125 ตรม.  80 141,680,000  

3 ปลานิล 126,300 2352 ไร  40 5,052,000 

4 ปลาตะเพียน 31,300   420  ไร  35 1,095,500  

5 ปลาสวาย 8650  22 ไร  20       173,000 

6 ปลาจาระเม็ดน้ําจืด  58,000             44 ไร  30   1,740,000  

7 ปลายี่สก          53,200  25 ไร 25        1,330,000  

8 ปลานวลจันทร   18,400             30 ไร  25.00      460,000  

9 กบ 36,120 3800 ตรม. 60 2,167,200 

 รวม    361,769,1007 

 
    6.3 การปศุสัตว 
         จังหวัดสระบุรีเปนแหลงผลิตโคนมและไกเนื้ออยูในอันดับที่ 2 และ 3 ของประเทศตามลําดับ พ้ืนที่ที่
มีการเลี้ยงไกเนื้อกระจายอยูทุกอําเภอ  สวนการเลี้ยงโคนมมีพื้นที่ท่ีเลี้ยงหนาแนนอยูในเขตอําเภอมวกเหล็ก 
อําเภอวังมวงเปนสวนใหญ และบางสวนอยูในเขตอําเภอแกงคอย อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพสูงในการเลี้ยงโคนมและไกเนื้อ  เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเหมาะสม 
เปนแหลงผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว  โรงงานผลิตอาหารสัตว  โรงงานแปรรูปไกเนื้อเพื่อการสงออกขนาดใหญ  
มีศูนยรับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรในราคาประกันที่กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีที่มีการเลี้ยงโคนม         
สวนอัตราการขยายตัวของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญดังกลาวอยูในเกณฑคงที่  เนื่องจากยังคงประสบ
ปญหาเรื่องการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกทั้งในและตางประเทศ  ทําใหอัตราการขยายตัวและสงออก
นอยลง  สวนดานโคนมนั้นอยูในเตรียมการเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ  
(FTA) กับประเทศท่ีเปนผูผลิตน้ํานมรายใหญของโลก เกษตรกรจึงตองควบคุมปริมาณการผลิต รวมท้ัง
พัฒนาการผลิต  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของน้ํานมดิบใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดยจังหวัดสระบุรีมีอัตราการเลี้ยง
ปศุสัตวที่สําคัญ  ดังนี้ 

                               ตารางแสดงจํานวนสัตวเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี 

ป พ.ศ. โคนม (ตัว) โคเนื้อ (ตัว) ไกเนื้อ (ตัว) ไกไข (ตัว) เปด (ตัว) สุกร (ตัว) กระบือ (ตัว) 

2554 104,372 39,414 22,325,893 681,000 1,054,778 220,741 13,311 

2555 104,157 26,589,261 26,589,261 644,772 1,070,439 223,659 12,543 

2556 73,619 22,967 24,157,538 644,811 690,195 171,568 7,884 

2557 86,786 21,371 22,050,973 630,114 804,503 181,170 7,699 

2558 89,532 21,563 24,091,486 715,715 954,897 153,317 7,665 

2559 93,726 20,343 22,076,528 842,611 881,288 137,694 7,185 

รวม 552,192 166,083 141,291,679 4,159,023 5,486,100 1,088,149 56,287 
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    6.4 การทองเที่ยว 
         จังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งทางดานสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงสงผลใหมีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย  
ทั้งทางดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ        
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสามารถจําแนกแหลงทองเที่ยวได ดังนี้ 

                             แหลงทองเที่ยวจังหวัดสระบุร ี
 

 
 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  (Natural Attraction) 
 ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โปงกอนเสา อ.แกงคอย มีน้ําตกท่ีเกิด

ทามกลางปาดิบชื้นที่สมบูรณ ของเทือกเขาใหญน้ําตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเสนทางเดินปา  มนี้ําตก 
มีความสวยงามแตกตางกัน ไดแก น้ําตกเจ็ดคตเหนือ น้ําตกเจ็ดคตกลางน้ําตกเจ็ดคตใต น้ําตกเจ็ดคตใหญ    
น้ําตกโกรกอีดก 

 เขาหินปูน พระพุทธบาทนอย  ต.สองคอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี มีพื้นที่ 3,200 ไร ขุนเขาแหงนีม้ี
ลักษณะเปนภูเขาหินปูนสูงชันโดดเดนสลับซับซอนเรียงรายดวยยอดเขาแหลม ไมนอยกวา 14 ยอดเปน
เทือกเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศนท่ีคอนขางสมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง  

 ลําธารมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก ลําธารที่กั้นระหวาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีตนน้ําในปาอุทยานแหงชาติเขาใหญซึ่งเปนน้ําผุดจากใตดิน ทําใหมีน้ํา
ไหลตลอดทั้งป ไหลลงสูแมน้ําปาสัก ผานดินแดนปาดิบชื้นสลับปาเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณตลอด
เสนทาง 

 อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร ในชวง
ประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม เปนชวงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสมสําหรับการเดินทางไปทองเที่ยวพักผอน  
ประกอบดวยภูเขานอยใหญ มีที่ราบในหุบเขา ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง สตัวปาที่อาศัยอยูเปนสัตว
ขนาดเล็ก เชน ไกฟา ไกปา ลิง หมูปา และนกนานาชนิด ที่สําคัญไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร ในบริเวณ
อุทยานฯ มีน้ําตก และอางเก็บน้ําสวยงามหลายแหลง ดังนี ้น้ําตกสามหลั่น น้ําตกโพธิ์หินดาษ น้ําตกโตนรากไทร 
อางเก็บน้ําซับปลากั้ง อางเก็บน้ําเขาแกว บึงหนองโพธิ์  

 สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนสวนพฤกษศาสตร
ขนาดใหญ มีตนไมและพันธุไมตางๆ รมรื่น เหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ ชื่นชมธรรมชาติ และเปนแหลง
ศึกษาพันธุไมตางๆ 

 น้ําตกปาลานหินดาดหมู 6 ตําบลวังมวง มีน้ําตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาตสิมบูรณ 
 น้ําตกตะพานหิน หมู 5 บานตะพานหิน ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง เปนลําน้ําตกใสสะอาด 

ธรรมชาติรมรื่น 
 แกงคันนา อยูที่ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง เปนเกาะแกงกลางลําน้ําปาสัก เปนโขดหินสลับ

กับน้ําใสไหลสวยงาม  
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 ทะเลบานหมอ ตั้งอยูท่ีตําบลบานหมอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร ลักษณะเปนบึง เปนที่อาศัย
ของสัตวน้ํานานาชนิด บรรยากาศรมรื่น ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงนกเปดน้ําที่บินหนี
อากาศหนาวจากไซบีเรียมาลงเลนน้ํา  

 น้ําตกซับเหว หมู 6 ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก เปนน้ําตกแหงใหมที่พบในอําเภอมวกเหล็ก  
 ถ้ําศรีวิไล หมู 2 บานหนาพระลาน ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งมีสํานักสงฆ

ตั้งอยูภายในถํ้ามีพระพุทธเนาวรัตน ศิลปะลานนา และยังมีหินงอกหินยอยสวยงามมาก  
 ถ้ําวิปสสนาเนรมิต อยูที่ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนถํ้าหินงอกหินยอย

ตามธรรมชาติ 
 ถ้ําพุทธสุโสทอง (วิมานแกว) ตั้งอยูที่หมู 2 บานหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ        

เปนถ้ําหินปูนสวยงาม 
 ถ้ําดาวเขาแกว ตั้งอยูที่ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก เปนถ้ําที่มีจุดสีแดง สีดํา และ     

สีน้ําตาล อยูบนเพดานถ้ํา เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงาม และมีฝูงคางคาวอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก 

 ถ้ําพระธาตุเจริญธรรม (ถํ้าบอปลา) อยูที่บานบอโสก  ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย       
เปนถ้ําที่มีหินงอกหินยอยสวยงาม 

 ถ้ําผาเสด็จ อยูที่บานซบับอน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย เปนสถานท่ีที่รัชกาลที่ 5 และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว 

 สวนนกไผต่ํา อยูที่ตําบลไผต่ําอําเภอหนองแค อยูในที่ดินของเอกชนเปนที่อยูอาศัยของ       
ฝูงนกพันธุตางๆ มากมาย 

การทองเท่ียวทางประวัติศาสตร/โบราณสถาน (Historical Attraction) 
 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ตั้งอยูที่ตําบลขุนโขลน          

อําเภอพระพุทธบาท มีปูชนียสถานที่สําคัญคือ“รอยพระพุทธบาท”ที่ประทับไวบนหินเหนือไหลเขาสุวรรณ
บรรพตหรือเขาสัจจพันธครีเีปนรอยพระพุทธบาทเบื้องซายคนพบในสมัยพระเจาทรงธรรม เมื่อประมาณ 
๓๕๐ ปมาแลวเปนที่รูจักและสักการบูชาของชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 บอพรานลางเนื้อ ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท ใกลกับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
ลักษณะเปนหินขนาดยอม  ที่บริเวณปากบอมีรอยคลายเขาคน ใกลบริเวณนี้มีหินลาด และมีหลุมลึกลงไป   
มีขนาดเทากระปองนม น้ําที่ไหลจากหลุมนี้ถือกันวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์  มีประวัติเลาวา พรานบุญผูพบรอยพระ
พุทธบาทเปนนําเนื้อที่ลาไดมาลางที่บอ  โดยคุกเขาและกมลงลางเนื้อที่บอ  สวนหลุมขนาดเทากระปองนม คือ 
รอยปกหอกของพรานบุญ  ซึ่งมีน้ําไหลออกมาไมขาด 

 พิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท อยูในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปนที่เก็บ
รวบรวมศิลปวัตถุอันมีคายิ่ง เชน เครื่องทรงของสมเด็จพระเจาทรงธรรม  เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทอง
สําริดโบราณศาสตราวุธโบราณ  รอยพระพุทธบาท  จําลองยอดมณฑปพระพุทธบาทเกาแกพัดยศของพระ
สมัยตางๆ 

 พระตําหนักทายพิกุล เปนพระราชวังโบราณอยูบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ปจจุบันไมมีซากตําหนักปรากฏอยูคงมีแตเกยชางและซากกําแพงเปนเขตโดยรอบ 

 ตําหนักธารเกษม ตั้งอยูที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาทเปนพระตําหนักที่สมเด็จพระเจา
ปราสาททองโปรดเกลาใหสรางเปนที่ประทับเมื่อคราวเสดจ็นมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ําใตธาร
ทองแดงปจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตําหนัก 
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 ตําหนักสระยอ อยูที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาทเปนพระตําหนักที่สมเด็จพระเจา
ปราสาททองโปรดเกลาใหสรางพลับพลาตามเสนทางที่เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทปจจุบันเหลือเพียงรอย
ฐานตําหนัก 

 ถ้ําเทพนมิิตธารทองแดง ตําบลพุคําจานอําเภอพระพุทธบาทเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร 

 พระพุทธฉาย อยูที่วัดพระพุทธฉายตําบลหนองปลาไหลอําเภอเมืองสระบุรีเปนวัดที่อยูเชิงเขา
ปถวีมีรอยพระพุทธรูปอยูที่บนชะงอนผามีบันไดขึ้นไปรอบบริเวณมีความรมรื่นมีถนนคอนกรีตขึ้นสูยอดเขา
สามารถนํารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามและนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาซึ่งอยูบนยอดเขาได 

 ถ้ําเขาแดง อยูในอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่นเคยเปนท่ีหลบภัยทางอากาศของทหารญี่ปุน 
 เขาครกหรือเขาสองกลอง อยูที่หมู ๑ บานพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุนใชเปนที่สองกลองดูความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม สภาพยังความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ 

 เขาเรดาห อยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น  เคยเปนฐานท่ีตั้งปนใหญของทหารญี่ปุน  
ยังมีซากเจดียโบราณอยู 

 ถ้ําเขาทุเรียน อยูในอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น หมู ๑ บานพระพุทธฉาย  ตําบลหนองปลาไหล 
อําเภอเมืองสระบุรี เคยเปนท่ีหลบภัยและเก็บอาวุธยุทโธปกรณของทหารญี่ปุน 

 ถ้ําผาเสด็จ อยูที่หมู ๕ บานซับบอน  ตําบลทับกวาง  อําเภอแกงคอย เปนท่ีรัชกาลที่ ๕     
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จ  และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว 

 ถ้ํานารายณหรือถ้ําเขาวง หมูที่ ๕ บานเขาวง อําเภอพระพุทธบาท เปนถ้ําหินงอกหินยอย  
มีอักษรมอญโบราณจารึกไวที่ปากถ้ํา 

 ถ้ําพระโพธิ์สัตว และถ้ําธรรมทัศน ตั้งอยูที่หมู ๑๐ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย เปนถ้ํา    
ที่มีภาพจําหลัก และรูปพระโพธิสัตวศิลปสมัยทวาราวดีและสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดียทรงลังกา และ
ยังมีหินงอกหินยอย บริเวณถ้ํายังเปนแหลงธรรมชาติมีพันธุไมตางๆ นานาชนิด มีความรมรื่น สวยงามมาก 

 วัดสมุหประดิษฐาราม บานสวนดอก  ตําบลสวนดอกไม  เปนวัดที่มีพระพุทธรูปทําดวยศิลาทราย  
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม 

 วัดเขาแกววรวิหาร ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห เปนวัดเกาแกไดรับการบูรณะปฏิสังขรณสมัย
รัชกาลท่ี ๔ มีพระเจดียสวยงาม  และพระพุทธรูปโบราณท่ีสวยงาม 

 วัดปาสวางบุญ ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนวัดที่มีพระมหาเจดีย 500 ยอด 
มเีสนผาศูนยกลาง 50 เมตร ทั้งหมดมี 9 ชั้น ตรงกลางเปนองคประธาน (ไดถอดแบบยอดเจดีย พระพุทธคยา 
ประเทศอินเดีย) พรอมมีบริวาร 500 องค ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวนพระเศียรจากวัดเนปาล 
ประเทศเนปาล  โดยพระซึ่งเปนตระกูลศากยะรุนสุดทายมอบใหมาบรรจุ  พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย 
ศรีลังกา และสาธุชนไดนํามารวมบรรจุ ในพระมหาเจดีย 500 ยอดทุกองค ในจํานวนพระเจดีย 500 ยอด 
ลวนแลวไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค 

การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 
 ศูนยอนุรักษวัฒนธรรมไทยวน ชุมชนไทยวน ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห เสนหบานเรือนไทย

ริมน้ําปาสัก ที่ไดรับการอนุรักษ โดยชุมชนที่มีความเขมแข็งในการสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน (โย-นก)  
 พักโฮมสเตย กับชุมชนท่ียังคงอนุรักษวัฒนธรรม ความเปนอยู แบบไทยๆ เสนหจากความ 

โอบออมอารี ในบรรยากาศบานริมน้ําปาสัก อาทิ โฮมสเตย  ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห และโฮมสเตย     
ตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง 
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 ชุมชนหนองควายโซ (บานไรกาแฟ)  ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง ชมวิถีชีวิตชาวบาน 
และโรงงานคั่วกาแฟ โดยที่พัฒนาโดยคนในพ้ืนที่ เพ่ือสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน 

 โครงการทฤษฎีใหม วัดมงคลชัยพัฒนาตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่การเกษตร 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีจินตนาการเก่ียวกับการพัฒนาวัด และสภาพที่ดินทํากินที่แหงแลง 
ราษฎรมีฐานะยากจน ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ทรงมีพระราชดําริเมื่อป พ.ศ.2531 ให
เจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาและซื้อที่ดินติดกับวัดฯ แบงพื้นที่เปน 2 แปลง เพ่ือศึกษาและสาธิต
การเกษตรใหแกราษฎรไดสามารถนําไปปฏิบัติใชกับพื้นที่ของตนเองได 

 ทองเที่ยวเชิงเกษตร ไรองุน ไรผักปลอดสารพิษ สําหรับการทองเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรูรวมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก  

 เที่ยวฟารมโคนม องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) อําเภอมวกเหล็ก     
ดวยภูมิประเทศติดท่ีราบสูงขนาบเปนแนวขนานดวยเทือกเขาใหญ ทําใหอากาศรายรอบบริเวณรองเขาแหงนี้
เย็นสบาย เหมาะแกการทําฟารมโคนม ซึ่งเปนอาชีพพระราชทานสําหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มาแหง
การแตงกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแหง “คาวบอยเมืองไทย” 

 ฟารมมาปภัสรา อําเภอวังมวง โดยเปนฟารมเพาะพันธุมา แมพันธุจะนําเขามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ฟารมเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท อําเภอวังมวง เที่ยวชมฟารมผึ้ง ที่เลี้ยงดวยเกสรดอกทานตะวัน  
 ไรองุน เปนทิวแถวเรียงรายตลอดอําเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุนแวงเดอเรย ไรองุนภูอมร  

ไรองุนเปรมสารินทรไรองุนคุณมาลี อําเภอมวกเหล็ก และไรองุนปภัสรา อําเภอวังมวง 
 ไรยานา อําเภอวังมวง ชมสวนและเลือกซื้อ ผักผลไมปลอดสารพิษ และฟารมเลี้ยงแพะ 
 ศูนยเกษตรธรรมชาติคิวเซ  ศึกษาวิธีการใชเทคโนโลยี EM เพ่ือการปรับปรุงดิน และปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  
 ไรผักหวานปา อําเภอบานหมอ ผักหวานปา ใหโปรตีน วิตามิน และเกลือแร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

วิตามินบี 2 ผูที่ขาดวิตามินบี 2 จะทําใหเปนโรคปากเปอย (ปากนกกระจอก) หรือถาขาดในวัยเด็กจะทําให
ชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกรนได นอกจากนั้นยังเปนสมุนไพรโดยสามารถแกรอนใน กระหายน้ํา ตม
ดื่มเปนยาลดไข และชวยในการขับถายไดดี เกษตรกรในอําเภอบานหมอ ไดสืบทอดเทคนิคการ  ปลูกผักหวาน
ปาใหสามารถตัดยอดไดตลอดทั้งป เปดใหนักทองเที่ยวเยีย่มชม และซื้อผลิตภัณฑโดยตรงไดจากในไร 

 พักฟารมสเตย เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุนบุกเบิก ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กับกลุมเกษตรกรกาวหนา (ฟารมโคนม) ตําบลซับสนุน  
อําเภอมวกเหล็ก   

 แหลงไมลอม จากถนนมิตรภาพ กลับรถ เพ่ือเลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 3222  
(กม.ที่ 120 ไปบานนา อ.นครนายก) สองขางทางจะเต็มไปดวยไมลอมขนาดใหญ ที่ไดรับการฟูมฟก  
เพ่ือสงขายใหกับผูประกอบการดานการจัดสวน ตกแตงอาคารสถานที่ หลากหลายดวยพันธุไมหลายชนิด 
ที่หายาก อาทิ ปป ลีลาวดี ปาลม เปนตน 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

 สปาในสถานประกอบการโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเสาไห อําเภอเสาไห และ
โรงพยาบาลมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก 

 สปาในสถานประกอบการภาคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน อ.เมือง  โรงแรมมวกเหล็กพารา
ไดซ อ.มวกเหล็ก สวนสายปานรีสอรท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก 
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แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) 
 พายเรือคายัค/ลองแกง  โดยน้ําตกไรกุสุมารีสอรท อําเภอมวกเหล็ก เปนสุดยอดแหงความ 

ทาทาย ดวยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ําตกแหงใหมของผืนปาดงพญาเย็นที่มีความสูงกวา 25 เมตร  
 ปนหนาผา/โรยตัว จัดใหมีกิจกรรมปนหนาผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6 A ซึ่งมี

หลากหลายพ้ืนที่ อาทิ ปนหนาผา (Bouldering) เขาพระพุทธฉาย อําเภอเมือง และหนาผาในเขตน้ําตกเหวนอย 
อําเภอมวกเหล็ก ปนหนาผา/โรยตัว  

 สํารวจถ้ํา โดยผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการการทองเที่ยวแบบผจญภัย 
และการสํารวจถ้ํา เปนเสนทางทองเที่ยวที่นาตื่นเตน และใหความรูเก่ียวกับถํ้าในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ สํารวจ
ถ้ําลุมพินีสวนหิน อําเภอมวกเหล็ก และถํ้าพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย 

 สนามกอลฟ มีสนามกอลฟมาตรฐาน เปดใหบริการใน 3 รายคือ ศูนยกีฬากอลฟอดิศร 
ศูนยการทหารมา คายอดิศร อําเภอเมือง  สนามกอลฟ โรงแรมเซอรเจมส อําเภอมวกเหล็ก และสนามกอลฟ   
ซิสโกแลนด อําเภอบานหมอ 

 ทองเที่ยวในศูนยการทหารมา คายอดิศร อําเภอเมือง กิจกรรมท่ีทางศนูยการทหารมา 
คายอดิศร เปดใหบริการคือ พิพิธภัณฑทหารมา สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและสนามยิงปนคายอดิศร 

ศูนยการทหารมา คายอดิศร 
 

 

 โรงยิมสําหรับฝกการปนหนาผา อําเภอเมือง กลุมคนรุนใหมในจังหวัดสระบุรี ผูใหบริการดาน
กิจกรรมผจญภัย สรางโรงยิมมาตรฐานสําหรับการฝกการปนหนาผา กอนจะลงสนามจริงอยางปลอดภัย 

 มวกเหล็ก ATVs อําเภอมวกเหล็ก ผูประกอบการที่ริเริ่มบุกเบิก การทองเที่ยวแบบผจญภัย  
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู 
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    6.5 อุตสาหกรรม 
         การลงทุนภาคอตุสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด 3 อันดับแรก ประกอบดวย 

1. อุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบดวย  การผลิต การคดัแยก หรือวัสดุที่ไมใชแลว เปนหลัก เชน     
การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวท่ีไมเปนอันตราย ซึ่งอยูในรูปของแข็ง ประกอบดวย เศษโลหะ พลาสติก 
แกวไม และอ่ืนๆ แลวนําผานกระบวนการคัดแยกดวยเครื่องจักรหรือแรงงานคน วัสดุที่ผานการคัดแยกแลว
อาจนําเขาสูกระบวนการตอเนื่อง เชน อัดใหเปนกอน รองลงมา ไดแก การผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา และการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 397 โรง  
เงินลงทุน 67,864.33 ลานบาท  การจางงาน 6,494 คน 

2. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบดวย  ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมยิปซัม หรือ 
ผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร เปนหลัก เชน การผลิตกระเบื้องหลังคา เซรามิค การผลิตเครื่องสุขภัณฑ และการ
ผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง  รองลงมาไดแก การทําซีเมนต ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร และการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการผลิตภัณฑดังกลาว
ตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 378 โรงงาน เงินลงทุน 95,805.580 ลานบาท การจางงาน 
33,201 คน     

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ ประกอบดวยการผลิต การกลึง  เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือ
เชื่อมโลหะทั่วไป เปนหลัก เชน การทําแมพิมพโลหะ การทําผลิตภัณฑโลหะจากเหล็กรูปพรรษ โดยการกลึง
เปนชื้นสวนเครื่องจักรกล และยานยนต รองลงมาไดแก การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 
และการตัด พับ หรอืมวนโลหะ ตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 190 โรงงาน เงินลงทุน 4,410.71 
ลานบาท การจางงาน 4,494 คน เครื่องจักร 59,284,66 แรงงานมา 

                            ขอมูลและสถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี 
 

 

ป พ.ศ. 
 

จํานวนโรงงาน    (แหง) 
จํานวนเงินลงทุน   

(ลานบาท) 
จํานวนคนงาน  

(คน) 
เครื่องจักร     
(แรงมา) 

2555 1,542 1,175,544 131,010 13,424,291.70 

2556 1,623 1,198,131.56 137,525 14,116,863.80 

2557 1,674 1,203,144.33 139,154 14,601,928.60 

2558 1,701 1,204,270.57 139,669 14,608,900.79 

รวม 6,540 4,481,090.46 547,358 57,299,342.89 

พื้นท่ีรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม   
 จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงพลังงานเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนจํานวน
มากไดรับการกําหนดใหเปนพื้นที่สงเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) พ้ืนที่ที่สนับสนุนใหเปนพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีประกอบดวย 
 1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล (บริษัท เหมราชสระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด)     
ตั้ งอยู  อําเภอหนองแค เนื้ อที่ ทั้ งหมด 3 ,618 ไร  มี เนื้ อที่ เหลือสําหรับตั้ งโรงงาน จํ านวน 462 ไร  
 2. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค : ตั้งอยู อําเภอหนองแค   เนื้อที่ท้ังหมด 2,042 ไร มีเนื้อที่เหลือสําหรับตั้ง
โรงงาน จํานวน 592 ไร  
 3. นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย : ตั้งอยู อําเภอแกงคอย เนื้อที่ทั้งหมด 570 ไร มีเนื้อที่เหลือสําหรับตั้งโรงงาน
จํานวน 129 ไร 
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ตารางขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

เปรียบเทียบ ณ ปปจจุบัน (2559) แยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 

ลําดับ 
กลุมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน การเพ่ิม-ลด คนงาน การเพ่ิม-ลด เงนิทุน (ลานบาท) การเพ่ิม-ลด 

กลุม
ที ่ 54-58 59 (%) 54-58 59 (%) 54-58 59 (%) 

1 ผลิตภัณฑจากพืช 10 2 400 162 21 671.43 820.83 180 356.02 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 26 2 1,200.00 716 29 2,368.97 2,743.98 61.56 4,357.41 

3 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 3 0 - 71 0 - 62.86 0 - 

4 สิ่งทอ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

5 
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
ยกเวนรองเทา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

6 
ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑ
จากหนังสตัว 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

7 
แปรรูปไมและผลิตภัณฑ  
จากไม 22 1 2,100.00 405 19 2,031.58 276.14 8.54 3,133.44 

8 

เคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบ
แตงในอาคารจากไมแกว 
ยาง หรือโลหะอื่นๆ 4 0 - 165 0 - 259.98 0 - 

9 
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ 2 0 - 120 0 - 411.2 0 - 

10 
การพิมพ การเยบ็เลมทําปก
หรือการทําแมพิมพ 3 0 - 40 0 - 480.6 0 - 

11 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 23 1 2,200.00 341 39 774.36 921.85 16 5,661.56 

12 ผลิตภัณฑจากปโตรเลยีม 4 0 - 16 0 - 96.5 0 - 

13 ยางและผลิตภัณฑยาง 3 0 - 206 0 - 514.4 0 - 

14 ผลิตภัณฑพลาสตกิ 16 0 - 562 0 - 976.78 0 - 

15 ผลิตภัณฑอโลหะ 61 8 662.5 3,874 136 2,748.53 13,470.34 2,291.25 487.9 

16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 2 0 - 103 0 - 2,919.32 0 - 

17 ผลิตภัณฑโลหะ 31 4 675 726 71 922.54 2,658.61 62.59 4,147.84 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 5 0 - 235 0 - 316.89 0 - 

19 
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณ 15 0 - 2,567 0 - 6,970.15 0 - 

20 

ผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณรวมทั้งการซอม
ยานพาหนะและอุปกรณ 28 1 2,700.00 2,710 10 27,000.00 6,003.71 0.2 

3,001,754.
49 

21 การผลิตอื่นๆ 99 6 1,550.00 2,442 38 6,326.32 22,051.00 1,126.68 1,857.17 

รวม 357 25 1,328.00 15,461 363 4,159.23 61,955.15 3,746.81 1,553.54 
รายงาน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
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การคาและการลงทุน 
การจดทะเบียนนิติบคุคลเพื่อประกอบธุรกิจ 
 ป 2558 จังหวัดสระบุรี  การดําเนินธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมขึ้นจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู  
ณ  30 ธันวาคม 2558 จํานวน 4,633 ราย เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา90 ราย คิดเปนรอยละ 0.88  เงนิทุน    
จดทะเบียน 63,756,339,595 ลานบาท  

                                จํานวนนิติบุคคลที่คงอยู จังหวัดสระบุรี ป 2554-2558 

 

ป 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัท บริษัท (มหาชน) 

ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) 

2554 2 26,000,000 1,804 4,810,281,699 1,295 52,786,331,000 2 1,251,958,000 

2555 3 27,000,000 1,969 4,987,836,699 1,452 54,312,431,000 2 1,251,958,000 

2556 3 27,000,000 2,203 5,213,166,699 1,661 55,149,521,000 2 1,251,958,000 

2557 3 27,000,000 2,406 5,399,616,699 1,859 56,065,521,000 3 1,852,766,896 

2558 3 27,000,000 2,589 5,560,151,699 2,041 56,316,421,000 3 1,852,766,896 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการคากระทรวงพาณิชย 

ผูจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม จํานวน 832 ราย เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 105.94 
เงินทุนจดทะเบียน  4,523.22  ลานบาท  เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 182.23 เนื่องจากนโยบายและมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล สงผลใหผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการเริ่มตนทําธุรกิจมากขึ้น  
 ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมที่มีจํานวนผูจดทะเบียนมากที่สุด ไดแก การผลิต 356 ราย เพ่ิมขึ้นจากปที่
ผานมาคิดเปนรอยละ 278.72 รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน จํานวน 136 ราย การกอสราง 100 ราย การขนสงและสถานีเก็บสินคา 44 ราย    
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 36 ราย  และกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 29 ราย 
 ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ที่มีจํานวนทุนจดทะเบียนมากที่สุด ไดแก การผลิต เงินทุนจดทะเบียน 
3,398.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาคดิเปนรอยละ 410.46 รองลงมา คือ การขายสง การขายปลีก 
การซอมแซมยานยนตของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 262.40 ลานบาท การทําเหมืองแรและ
เหมืองหิน 166.14 ลานบาท และการกอสราง 165.20 ลานบาท 

ตารางจํานวนนิติบุคคลตั้งใหมป 2554 - 2558 
         

ป 

หางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล 

หางหุนสวนจาํกัด บริษัท บริษัท (มหาชน) 

ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) ราย ทุน (บาท) 

2554 
  

166 203,580,000 130 3,752,255,000 
  

2555 1 1,000,000 165 177,555,000 157 1,526,100,000 
  

2556 
  

234 225,330,000 209 837,090,000 
  

2557 
  

203 186,450,000 198 916,000,000 1 600,808,896 

2558 
  

183 160,535,000 182 250,900,000 
  

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการคากระทรวงพาณิชย 
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วิสาหกิจชุมชน 
 

จังหวัดสระบุรี มีวิสาหกิจชุมชนที่ข้ึนทะเบียนแลว จํานวน 594 วิสาหกิจชุมชน โดยแตละอําเภอ มีจํานวน
กลุมวิสาหกิจ ดังนี้ 

 

                 ตารางแสดงวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแลวโดยจําแนกเปนอําเภอ ดังนี ้ 
 

อําเภอ รวม 
วิสาหกิจชุมชน 

ดานการผลิต ดานบริการ 

เมืองสระบุรี 23 30 2 

แกงคอย 51 64 11 

หนองแค 73 84 12 

วิหารแดง 52 45 2 

หนองแซง 14 18 4 

บานหมอ 73 70 5 

ดอนพุด 15 14 1 

หนองโดน 14 13 3 

พระพุทธบาท 59 32 1 

เสาไห 17 55 2 

มวกเหล็ก 95 13 33 

วังมวง 45 36 5 

เฉลิมพระเกียรติ 26 33 6 

รวม 594 507 87 

ที่มา:  http://smce.doae.go.th/ 

 
    6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 กลุมอาชพีตามตางๆ 

1  แกงคอย  กลุมทอพรมเช็ดเทาบานหนองจิก 

2  แกงคอย  กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตรทามะปราง 

3  เฉลิมพระเกียรติ  กลุมสตรีสหกรณ สกต.ธกส. บานพุแค 

4  เฉลิมพระเกียรติ  กลุมสตรีสหกรณบานกอก 

5  เฉลิมพระเกียรติ  กลุมอาชีพหวยหินขาว 

6  ดอนพุด  กลุมผูปลูกพืชผักบานทากระทุม 

7  ดอนพุด  กลุมแมบานเกษตรกรดอนทอง 

8  ดอนพุด  กลุมสตรีสหกรณหนองมน 

9  บานหมอ  กลุมกะลามะพราวหนองบัว 

10  บานหมอ  กลุมโคมไฟจากผาใยบัว 

11  บานหมอ  กลุมตัดเย็บตําบลไผขวาง 
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12  บานหมอ  กลุมแมบานบานหมอ 

13  บานหมอ  กลุมรังไหมประดิษฐ 

14  บานหมอ  กลุมสงเสริมอาชีพตําบลตลาดนอย 

15  บานหมอ  กลุมสตรีถนอมอาหาร 

16  บานหมอ  กลุมสตรีสกรณบานหมอพัฒนา 

17  บานหมอ  กลุมสตรีสหกรณบอพระอินทร 

18  บานหมอ  กลุมสตรีสหกรณสารภ ี

19  บานหมอ  กลุมอาชีพผูปลูกผักสวนครัวบานหรเทพ 

20  บานหมอ  กลุมอาชีพเยาวชนตําบลตลาดนอย 

21  พระพุทธบาท  กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานหนองแกนอย 

22  พระพุทธบาท  กลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานซับครก 

23  พระพุทธบาท  กลุมสตรีสหกรณนายาว 

24  พระพุทธบาท  กลุมสตรีสหกรณพุคําจาน 

25  มวกเหล็ก  กลุมผสมวัตถุดิบอาหารสัตว 

26  มวกเหล็ก  กลุมแมบานเกษตรกรวังสมบูรณ 

27  มวกเหล็ก  กลุมสตรีสหกรณซับกระทิง 

28  มวกเหล็ก  กลุมสตรีสหกรณบานลําพญากลาง 

29  มวกเหล็ก  กลุมสตรีสหกรณหนองมะคา 

30  มวกเหล็ก  กลุมอาชีพผูปลูกพืชอาหารสัตวบานโปงไทร 

31  เมือง  กลุมสตรีสหกรณผูเลี้ยงสุกรสระบุรี 

32  เมืองสระบุรี  กลุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

33  วิหารแดง  กลุมทอผาเช็ดเทา ( บานคลองหัวชาง ) 

34  เสาไห  กลุมน้ําพริกสตรีรวมใจ 

35  เสาไห  กลุมสงเสริมอาชีพตําบลทาชาง 

36  เสาไห  กลุมสตรีทอผาพ้ืนเมือง(บานทาชาง) 

37  เสาไห  กลุมสตรีสหกรณบานหนองจิก 

38  เสาไห  กลุมสตรีสหกรณบานหมาก 

39  หนองแค  กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร (กลุมหนอไมอัดปบ) 

40  หนองแค  กลุมแมบานโคกแดงตําบลโคกตูม 

41  หนองแค  กลุมสงเสริมจักสานบานลําบัว 

42  หนองแค  กลุมสตรีสหกรณกุมหัก (สกัดหา ) 

43  หนองแค  กลุมสตรีสหกรณบัวลอย 

44  หนองแค  กลุมสตรีสหกรณหนองนาก 

45  หนองแค  กลุมอาชีพทําปลาราบานหนองปลิง 

46  หนองแค  กลุมอาชีพรวมใจ 
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47  หนองแซง  กลุมสตรีสหกรณการเกษตรหนองแซง 

48  หนองแซง  กลุมสตรีสหกรณบานโคกนอย 

49  หนองโดน  กลุมตัดเย็บเสื้อผาลายดอกทานตะวันและลายไทย 

50  หนองโดน  กลุมสตรีสหกรณบานปาแหนพัฒนา 

51  หนองโดน  กลุมสตรีสหกรณบานโปรงสวาง 

52  หนองโดน  กลุมสตรีสหกรณปาคา (บานกลับ) 

53  หนองโดน  กลุมสตรีสหกรณผูใชน้ําโซน 8 

54  หนองโดน  กลุมเอ็มลีช 

 
    6.7 แรงงาน 

        ประชากรและกําลังแรงงาน  

จังหวัดสระบุรีมีประชากรจํานวน 638,900 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 404,964 คน โดยผูมีงาน
ทํา 397,827 คน ผูวางงาน 5,581 คน กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1,555 คน ผูไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 
188,951 คน (ทํางานบาน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ) 

การมีงานทํา  

ผูมีงานทําในจังหวัดสระบุรีม ีจํานวนทั้งสิ้น 397,827 คน เปนผูที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม  
52,627 คน (รอยละ 13.23) ผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 345,200 คน (รอยละ 86.77) โดยกลุมผูทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 146,355 คน (รอยละ 42.40) รองลงมาสาขาการ
ขายสง การขายปลีกฯ 57,569 คน (รอยละ 16.68) และการขนสงที่เก็บสินคา 23,868 คน (รอยละ 6.91)   
ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 90,596 คน (รอยละ 22.77) 

การวางงาน  

จังหวัดสระบุรีมีผูวางงานประมาณ 5,581 คน หรือมีอัตราการวางงานรอยละ 1.38 ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว พบวาเพศหญิงมีอัตราการวางงานสูงกวาเพศชาย โดยเพศชายมี
อัตราการวางงาน 2,281 คน (รอยละ 40.87 ของผูวางงานทั้งหมด) ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการวางงาน 
3,300 คน (รอยละ 59.13 ของผูวางงานทั้งหมด) 

แรงงานนอกระบบ 

จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558 พบวาจังหวัดสระบุรีมีผูทํางานอยู ในแรงงานนอกระบบ
จํานวน 148,511 คน หรือรอยละ 36.51 ของผูมีงานทําทั้งหมด อุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ 
เกษตรกรรมจํานวน 54,353 คน หรอืรอยละ 36.60 รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีกฯ  จํานวน 30,461 คน หรือ รอยละ 
20.51 สวนอาชีพที่มีการทํางานนอกระบบสูงสุด คือ ดานการเกษตรและประมง  จํานวน 49,667 คน หรือ
รอยละ 33.44 สําหรับดานการศกึษาแรงงานนอกระบบสวนใหญ มีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา 
จํานวน 46,858 คน หรือรอยละ 31.55 
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ความตองการแรงงานในจังหวัดสระบุรี 

จากการสํารวจขอมูลความตองการแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัด ในไตรมาส 2 ป 2559 สถาน
ประกอบการมีความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษา มีความตองการ   
รอยละ 39.10 (719 อัตรา) รองลงมาเปนระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 30.72 (565 อัตรา) ระดับ 
ปวช./ปว.ส./อนุปริญญา รอยละ 24.09 (443 อัตรา) และระดับปริญญาตรี รอยละ 6.09 (112 อัตรา) 

แรงงานตางดาว 
แรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตใหทํางาน ขอมูล เดือนมิถุนายน 

2559  มีจํานวนทั้งสิ้น 12,082 คน  ซึ่งจําแนกเปนประเภทสงเสริมการลงทุน 73 คน (รอยละ 0.60) ประเภทมาตรา 
13 (พ้ืนที่สูง) 193 คน (รอยละ 1.60) ประเภทชั่วคราว 779 คน (รอยละ 1.45) ประเภท MOU 6,031 คน 
(รอยละ 49.92) ประเภทพิสูจนสัญชาติ 4,327 คน (รอยละ 35.81) และประเภทหลบหนีเขาเมืองตามมติ 
ครม. 679 คน (รอยละ 5.62) 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
ในรอบไตรมาส 2 ป 2559 มีผูขอเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานดังนี้ 
1. การฝกเตรียมเขาทํางาน พบวามีการเปดฝกเตรียมเขาทํางานทั้งสิ้น 26 คน โดยผูเขารับการ

ฝกเปนสาขาธุรกิจและบริการ 24 คน (รอยละ 92.31) และชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 2 คน (รอยละ 
7.69) ทั้งนี้อยูระหวางดําเนินการฝกทั้งหมด 

2. การฝกยกระดับฝมือแรงงาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน พบวามีการฝกยกระดับฝมือ
แรงงาน ทั้งสิ้น 1,039 คน โดยกลุมอาชีพที่มีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือสูงสุด คือ สาขาชางไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 488 คน (รอยละ 46.97) สาขาธุรกิจและบริการ 340 คน (รอยละ 32.72)  
สาขาชางเครื่องกล 161 คน (รอยละ 15.50) และสาขาชางอุตสาหการ 50 คน (รอยละ 4.81) ซึ่งผูเขารวม
การฝกยกระดับฝมือแรงงานผาน การฝกทั้งหมด 1,021 คน (คิดเปนรอยละ 98.27 ของผูเขารับการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด) และอยูระหวางดําเนินการฝกอีกจํานวน 18 คน 

3. การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มกีารทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน พบวามีการ
ทดสอบฝมือแรงงานทั้งสิ้น 268 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการทดสอบมาตรฐานสูงสุด คือ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอร 204 คน (รอยละ 76.12) และชางอุตสาหการ 64 คน (รอยละ 23.88) ของผูเขารวมการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ในสวนผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน พบวาผานการทดสอบจํานวน 198 คน 
(คิดเปนรอยละ 73.88 ของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทั้งหมด) 

การคุมครองแรงงาน 
จังหวัดสระบุรีมีการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 133 แหงลูกจางที่ผานการตรวจ 15,603 คน    

ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 – 4 คนจํานวน 41 แหง (รอยละ 
30.83) โดยสถานประกอบการที่ผานการตรวจมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 123 แหง (รอยละ 92.48) 
สวนอีก 10 แหง (รอยละ 7.52) ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายโดยสถานประกอบการที่   ปฏิบัติไมถูกตอง
เจาหนาที่ไดออกคําสั่งใหดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองแลว และมีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น 62 แหงลูกจางที่ผานการตรวจ 13,021 คน พบวาสถานประกอบการท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
ความปลอดภัยม ี49 แหง (รอยละ 79.03) และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัยม ี13 แหง (รอยละ 20.97) โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองไดแกประเภท
การผลิต 9 แหงประเภทการกอสราง (2 แหง) ประเภทการขายสงการปลีกฯ (1 แหง) และประเภทการขนสง
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สถานที่เก็บสินคาฯ (1 แหง) ซึ่งเจาหนาที่ไดดําเนินการออกคําสั่งเพ่ือใหสถานประกอบการปรับปรุงใหปฏิบัติ
ถูกตองแลวแตมีสถานประกอบการ 1 แหงที่เจาหนาที่สงเรื่องดําเนินคดีคือประเภทกิจการดาน
อสังหาริมทรัพยฯ 

แรงงานสัมพันธ 
 เพ่ือปองกันความขัดแยงและเสริมสรางความรวมมือที่ดีตอกันระหวางนายจางลูกจางและผูมีสวน
เก่ียวของโดยมีเปาหมายหลักเพื่อสรางสันติสุขในวงการแรงงานใหนายจางและลูกจางมีทัศนคติท่ีดีตอกันใน 
การทํางานเพราะหากนายจางลูกจางมีความเขาใจกันเปนอยางดียอมไมเกิดปญหาขัดแยงข้ึนเม่ือไมมีปญหา 
ขอขัดแยงพลังการขับเคลื่อนงานก็จะดีนําไปสูการเพิ่มผลผลิตหรือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงานลูกจางหรือ
ผูใชแรงงานมีความสุขในการทํางานคุณภาพชีวิตยอมดีข้ึนขณะเดียวกันนายจางก็มีความสุขเนื่องจาก 
มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเปนผลกําไรตามมา 

การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง 
 จังหวัดสระบุรีมีการแจงขอเรียกรอง 7 แหงและขอเรียกรองสามารถยุติโดยไมเกิดขอพิพาทแรงงาน
คือตกลงกันเองทั้ง 4 แหงเกิดขอพิพาทแรงงาน 1 แหงสําหรับขอพิพาทที่เกิดขึ้นทั้ง 1 แหงนั้นสามารถยุติขอ
พิพาทแรงงานภายใน 5 วันและมีการเกิดขอขัดแยง 1 แหงสามารถตกลงได 1 แหง 

การเลิกจางแรงงาน 
สถานประกอบการในจังหวัดสระบุรีท่ีเลิกกิจการมีจํานวน 46 แหงลูกจางถูกเลิกจาง 316 คนโดยประเภท

กิจการที่มีการเลิกจางสูงสุดคือประเภทอ่ืนๆ 25 แหง (รอยละ 54.35) ลูกจางถูกเลิกจาง  137 คน   (รอยละ 43.35 
ของจํานวนลูกจางที่ถูกเลิกจางท้ังหมด) รองลงมาคือประเภทการรานคาเบ็ดเตล็ดการคาอื่นๆ 7 แหง (รอยละ 
15.22) ลูกจางถูกเลิกจางจํานวน 136 คน (รอยละ 43.04) และการกอสราง  
5 แหง (รอยละ 10.87) ลูกจางถูกเลิกจาง 23 คน (รอยละ 7.28)  

การประสบอนัตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน 
มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจํานวน 425 คนโดยประเภทความรายแรง

พบวาสวนใหญจะหยุดงานไมเกิน 3 วันจํานวน 303 คน(รอยละ 71.29) รองลงมาหยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 
119 คน (รอยละ 28.00) และเสียชีวิตจํานวน 3 คน (รอยละ 0.71)  

การประกันสังคม 
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจํานวน 4,192 แหงผูประกันตนทั้งสิ้น 209,575 คน

สถานประกอบการและลูกจางในกองทุนเงินทดแทนนายจาง 3,847 รายลูกจาง 158,282 คนกองทุนเงิน
ทดแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มีจํานวน 11,077,329.30 บาท กองทุนประกันสังคม ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2558 มีจํานวน 417,296,670.80 บาท ผูประกันตนรับบริการประโยชนทดแทนจํานวน 42,100 ราย 
(รอยละ 20.10 ของผูประกันตนทั้งหมด) ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก
สงเคราะหบุตรจํานวน 23,128 ราย (รอยละ 54.94 ของผูใชบริการทั้งหมด) การจายเงินประโยชนทดแทน
พบวาการจายเงินกรณีเจ็บปวยมีการจายเงินสูงสุดถึง 29,144,000.00 บาท (รอยละ 22.52 ของเงินประโยชน
ทดแทนที่จาย) 

อัตราคาจางขั้นต่ํา 
 อัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัดสระบุรีตามประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ําเทากับ 
300 บาทตอวัน ประกาศเมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2555 มีผลบังคบัใชเม่ือวันที ่1 มกราคม 2556 
หมายเหตุ: ขอมูลรายงานสถานการณดานแรงงานจังหวัดสระบุรี ณ เมษายน – มิถุนายน 2558 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
    7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
          การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตป พ.ศ.2550 ใน 13 อําเภอ 
972 หมูบาน และไดดําเนินการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต ป 2552 จนถึงปจจุบัน  ในป พ.ศ.2556  
จังหวัดสระบุรีไดดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
จํานวน 67 หมูบานโดยกําหนดใหมีการผานเกณฑประเมินและรับรองหมูบานพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประกาศเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดสระบุรีขึ้น  ซึ่งจะทําใหการพัฒนาหมูบาน
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปปฏิบัติไดจนเปนวิถีชีวิตขยายผลในหมูบาน/ชุมชนอ่ืน
ตอไป  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหมูบาน/ชุมชน 
     ระดับการพฒันาของหมูบาน       
 ระดับพออยู  พอกิน  จํานวน  34  หมูบาน / ระดับอยูดี  กินดี   จํานวน  32  หมูบาน 

 /ระดับมั่งมี  ศรีสุข    จํานวน    1  หมูบาน 
 การดําเนินงานศูนยเรียนรูชุมชน 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  สนับสนุนการดําเนินงานศูนยเรียนรูชุมชน  ตั้งแต ป พ.ศ.
2551 จนถึงปจจุบันในพ้ืนที่ 13 อําเภอ  ศูนยเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล ขาวสารความรูของ
ชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู  ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ สืบทอดภูมิปญญา  
วัฒนธรรมคานิยมและเอกลักษณของชุมชน  อันจะเปนแหลงในการจัดการเรียนรูของคนในชุมชน  โดยมี
คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูชุมชน ผูนําชุมชน องคกรประชาชน และปราชญชาวบานรวมกันจัดการ
ความรู 
 โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนนํารองในพ้ืนที่ 13 อําเภอ  ตั้งแตป 2551 – 2554  
จํานวน  36  แหง  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม จํานวน  13  แหง  ในป 2555  
สนับสนุนใหมีการพัฒนาศนูยเรียนรูชุมชนเปนศูนยเรียนรูชุมชนสมบูรณแบบ  และรักษาสถานภาพศูนย
เรียนรูชุมชนสมบูรณแบบในป 2556 
 จํานวนพื้นท่ีที่ทําการเกษตร 
   จํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตรในป 2551 มีจํานวน 966,896  ไร หรือรอยละ 43.25 ของพื้นที่         
ทั้งจังหวัด แบงเปนพื้นที่ทํานา 430,743ไร หรือรอยละ 44.55  พืชไร 364,475  ไร หรือรอยละ 37.70 ไม
ผล/ไมยืนตนและพืชผัก  70,015 ไร หรือรอยละ 7.24   ทุงหญาเลี้ยงสัตวและอื่น ๆ 101,633  ไร หรือรอย
ละ 10.51  โดยอําเภอมวกเหล็กมีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุด จํานวน 174,345  ไร หรือรอยละ 18.03 และ
อําเภอดอนพุดมีพื้นที่ทําการเกษตรนอยที่สุดจํานวน 29,930  ไร หรือรอยละ 3.09  
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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    7.2 ขอมลูดานการเกษตร 
 ขอมูลกลุมเกษตรกร 
            กลุมเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี  ณ  วันที่   1   มกราคม  2552   จํานวน   80  กลุม         
สมาชิกทั้งสิ้น   11,222    คน   จําแนกตามประเภท  ดังนี ้
 

ประเภทกลุม 
จํานวนกลุมเกษตรกร 

(แหง) 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
กลุมเกษตรกรทํานา 55 6,999 
กลุมเกษตรกรทําไร 17 3,489 
กลุมเกษตรกรทําสวน 4 312 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 4 422 

รวม 80 11,222 
           ท่ีมา :  งานสารสนเทศสํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี  ณ วันที่  1  มกราคม  2552 

    7.3 ขอมลูดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  น้ําเพื่อการเกษตร (ขอมูล กชช. 2 ค  ป 2548) แหลงน้ําที่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี            
ใชเพ่ือการเกษตรประกอบดวย  บอบาดาลสวนตัว 3,412  บอ  ใชการได  3,045  บอ  บอบาดาลสาธารณะ  
2,150 บอ ใชการไดจํานวน 1,905 บอ บอน้ําตื้นขุดสวนตัวจํานวน 12,492 บอ  ใชการได 10,643 บอ     
บอน้ําตื้นขุดสาธารณะจํานวน 1,165  บอ  ใชการไดจํานวน 1,040 บอ      

แหลงน้ําธรรมชาต ิมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําปาสัก มีแมน้ํา หวย ลําคลอง  513  สาย  
ซึ่งในจํานวนนี้มีที่ใชงานไดในฤดูแลง 493 สาย  มีหนอง บึง 59  แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง  52  แหง  
มีน้ําพุ น้ําซับ 13 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 13 แหง และอื่นๆ 63 แหง  ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง  
60  แหง 
 แหลงน้ําชลประทาน แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวยแหลงน้ําตามโครงการ
ขนาดใหญและขนาดกลาง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและโครงการขนาดเล็กที่สรางเสร็จแลว   
ถึงสิ้นปงบประมาณ  2549  รวม 106 โครงการ  แยกเปนอําเภอเมือง 5 โครงการ  อําเภอแกงคอย         
23 โครงการ  อําเภอพระพุทธบาท  10 โครงการ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 โครงการ  อําเภอมวกเหล็ก    
43 โครงการ  อําเภอวังมวง  13 โครงการ  อําเภอวิหารแดง 6 โครงการ  อําเภอหนองแค 1 โครงการ     
สามารถกักเก็บน้ําได 22.0  ลาน  ลบ.ม. 

    7.4 ขอมลูดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 น้ําอุปโภคบริโภค (จากขอมูล จปฐ.  ป 2549) 
 ในป 2549  จังหวัดสระบุรี มี 70,726 ครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคไดตลอดป คิดเปนรอย
ละ 98.1  และ 70,513  ครัวเรือน ที่มีน้ําใชพอเพียง คิดเปนรอยละ 97.8  สําหรับหมูบานที่ขาดน้ําดื่มแตใช
แหลงน้ําทดแทน 

ระบบน้ําประปา  (จากขอมูล  กชช.2 ค  ป  2548) จังหวัดสระบุรี  มีครัวเรือนท่ีมีน้ําสะอาดดื่มและ
บริโภคพอตลอดปผานเกณฑ จปฐ. ป 2548  จํานวน 62,227 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.5 และไมผาน
เกณฑ 4,304 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 19.6 ประปาในเขตเมือง  (สํานักงานประปาเขต 2 สระบุร)ี           
ป  2548 จังหวัดสระบุร ี มีจํานวนท่ีทําการประปา  4  แหง  ซึ่งจําหนายน้ําในเขต 10 เขต มีผูใชน้ํา 192 
หมูบาน  23,427 ครัวเรือน  
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    8.1 การนับถือศาสนา 

 1) ขอมูลพื้นฐานดานศาสนา   
     จังหวัดสระบุรี มีพุทธศาสนิกชน 597.138 คน (รอยละ 89.34) นับถือศาสนาอิสลาม 953 คน 

(รอยละ 0.05)  และนับถือศาสนาคริสต 369  คน (รอยละ 0.32) มีวัด จํานวน 510 วัด แยกเปนนิกายธรรมยุติ 
21 วัด มหานิกาย 489 วัด จําแนกประเภท พัทธสีมา 319 วัด สํานักสงฆ 116 วัด ที่พักสงฆ 75 แหง โบสถ
คริสต 5 แหง มัสยิด  4  แหง  
ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด  จํานวน  4  ศูนย 
  1. มัสยิดมะบาดุลบารี     ตําบลปากเพรียว    อําเภอเมืองสระบุรี     จังหวัดสระบุรี  
  2. มัสยิดดารุลมูฮายีรีน     ตําบลหนองโรง     อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี
  3. มัสยิดฮิดายะตุสซอลิฮีน ตําบลหนองหมู      อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
  4. มัสยิดยะบั้ลเราะหมะฮ   ตําบลมิตรภาพ      อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

2) ขอมูลพ้ืนฐานดานวัฒนธรรม  
    - ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน 1 แหง  คือโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อําเภอเมืองสระบุร ี

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ 
    - ศูนยวัฒนธรรมอําเภอหนองแซง  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  อําเภอหนองแซง    
    - ศูนยวัฒนธรรมอําเภอหนองโดน  โรงเรียนหนองโดนวิทยา   อําเภอหนองโดน 
    - ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ศูนยวัฒนธรรมตําบล 
              - ศูนยวัฒนธรรมตําบลตนตาล อําเภอเสาไห 

 สภาวัฒนธรรม 
    - สภาวัฒนธรรมจังหวัดจํานวน 1 แหง 
    - สภาวัฒนธรรมอําเภอจํานวน 13 แหง 
    - สภาวัฒนธรรมตําบลจํานวน  85 แหง  
    - โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลว  22  แหง   

3) ขอมูลศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย       
 1. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดทองพุมพวง ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี            

2. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดกุมหัก  ตําบลกุมหัก  อําเภอหนองแค 
 3. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดไผหลิ่ว  ตําบลไผหลิ่ว  อําเภอดอนพุด 

4) ขอมูลศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 17 แหง  
 1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลตนตาล         อําเภอเสาไห 
 2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบานยาง        อําเภอเสาไห 

3. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองโรง     อําเภอหนองแค 
4. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลโคกแย          อําเภอหนองแค 
5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลขุนโขลน      อําเภอพระพุทธบาท 
6. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลดาวเรือง        อําเภอเมืองสระบุรี 
7. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลผึ้งรวง            อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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8. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองมน     อําเภอดอนพุด 
9. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลโคกสะอาด     อําเภอหนองแซง 
10. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองควายโซ   อําเภอหนองแซง 
1๑. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลมวงหวาน     อําเภอหนองแซง 
12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวังมวง           อําเภอวังมวง 
13. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบานกลับ       อําเภอหนองโดน 
14. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบานหมอ       อําเภอบานหมอ 
15. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวิหารแดง      อําเภอวิหารแดง 
16. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลสองคอน       อําเภอแกงคอย 
17. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลมวกเหล็ก     อําเภอมวกเหล็ก 

ขอมูลการนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสระบุรี      
วัดในพื้นที่จังหวัดสระบุร ีมีจํานวน 510 วัด แยกเปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกายจํานวน 489 วัด และ

สังกัดคณะสงฆธรรมยตุ จํานวน 21 วัด สาํหรับอําเภอที่มีจํานวนวัดมากท่ีสุด ไดแก อําเภอแกงคอย จํานวน 91 วัด 
รองลงมา ไดแก อําเภอหนองแค จํานวน 69 วัด อําเภอที่มีวัดนอยที่สุด คืออําเภอดอนพุด จํานวน 10 วัด ดังตาราง
ดังนี้ 

              ตารางขอมูลการนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสระบุร ี

ที ่ อําเภอ 
จํานวนวัด / สังกัด 

รวมจํานวน 
มหานิกาย ธรรมยุต 

1 เมืองสระบุรี 48 - 48 

2 แกงคอย 86 5 91 

3 หนองแค 66 3 69 

4 บานหมอ 27 - 27 

5 พระพุทธบาท 54 5 59 

6 วิหารแดง 25 2 27 

7 เสาไห 39 - 39 

8 หนองแซง 26 - 26 

9 หนองโดน 20 - 20 

10 มวกเหล็ก 36 4 40 

11 ดอนพุด 10 - 10 

12 วังมวง 24 - 24 

13 เฉลิมพระเกียรติ 28 2 30 

  รวม 489 21 510 

                          
ที่มา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุร ี
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    8.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ตําบลขุนโขลน  

อําเภอพระพุทธบาท  จัดนมัสการปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแตวันขึ้น  1 ค่ําถึง 15 ค่ําเดือน 3 รวม 15 วัน  
ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแตวันข้ึน  8 ค่ํา เดือน 4 ถึง 15 ค่ําเดือน 4  รวม 8 วัน 

 การแขงขันเรือยาวประเพณีลุมน้ําปาสัก อําเภอเสาไห  จัดใหมีการแขงขันเปนประเพณี  
ณ บริเวณทาน้ําหนาที่วาการอําเภอเสาไห  กําหนดใหมีการแขงขันเปนประจําทุกป  ในวันเสาร – อาทิตย  
สุดทายของเดือนกันยายน 

 ประเพณีสงกรานตสรงน้ําพระ เสานางตะเคียนวัดสูงอําเภอเสาไห จัดใหมีประเพณีสงกรานตสรงน้ํา 
เสานางตะเคียน (เสารองไห) เปนประจําทุกป ณ บริเวณหนาอุโบสถวัดสูง ตําบลเสาไห กําหนดจัดงานในวันที่ 
22-23 เมษายนของทุกป 

 ประเพณีตักบาตรดอกไม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อําเภอพระพุทธบาท เปนประเพณี
ที่สําคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแหงเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวันเขาพรรษา วันแรม 1 ค่ําเดือน 8 
ของทุกป และของท่ีนํามาใสบาตรคือ“ดอกเขาพรรษา” ซึ่งข้ึนอยูตามไหลเขา ในละแวกวัด และจะมีเฉพาะ
ในชวงเขาพรรษาเทานั้น เปนงานประเพณีท่ีสําคัญและยิ่งใหญของจังหวัดสระบุรี 

 ประเพณีแหพระเขี้ยวแกว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อําเภอพระพุทธบาท จัดในวันขึ้น  
1 ค่ําเดือน 4 มีการอัญเชิญพระเข้ียวแกวจากพิพิธภัณฑวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแหฉลองรอบ
เมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อวา หากมีการแหพระเข้ียวแกวแลว จะสามารถบันดาล ใหประชาชนไดรับ
ความรมเย็นเปนสุข 

 ประเพณีเจาพอเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปนประเพณีประจําป หรือ
เรียกวา“งานแหเจาพอเขาตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารตาง ๆ ของเจาพอเขาตกควบคูไปกับการกระทําพิธี
ลุยไฟ แหสิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เปนลูกศิษยอยูทั่วประเทศเดินทางมารวมงาน   เริ่มตั้งแตวัน
ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 รวม 4 วัน เปนประจําทุกป 

 งานประเพณีกําฟา ตําบลบานกลับ อําเภอหนองโดน เปนประเพณีทองถิ่น ของชาวไทยที่พูด
ภาษายวน  ไดทําสืบตอเนื่องกันมากวา 150 ปเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 มีการทําบุญตักบาตร
ดวยขาวจี่  (คือขาวเหนียวนึ่งสุก แลวปนเปนกอนเทากําปน แลวทาดวยไขปงพอเหลือง) นอกจากนี้ยังมีพิธีสู
ขวัญขาว คือนําขาวใสถุงมาทําพิธีเสร็จแลวไปคลุกเคลากับพันธุขาวที่บาน เพื่อเปนสิริมงคล 

 งานประเพณีไท–ยวน ในถ่ินที่มีคนไทยวนอยูโดยเฉพาะอําเภอเสาไห อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
อําเภอเมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตกการทําบุญแบบสลากภัตการละเลนพ้ืนเมือง 

 งานของดีสระบุรี กําหนดจัดงานในชวงเดือนธันวาคมของทุกปมีกิจกรรมการแสดงสินคาพื้นเมือง
งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมสินคาหัตถกรรมพื้นบานเปนสินคาคุณภาพ 

 วันโคนมแหงชาต ิกําหนดจัดงานในชวงเดือนมกราคมของทุกปโดยจัดที่องคการสงเสริมกิจการ  
โคนมแหงประเทศไทยอําเภอมวกเหล็กภายในงานจะมีการประกวดโคนมและการแสดงตางๆ รวมถึง
นิทรรศการดานการผลิตนมดวย 
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    8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน  

∆ การแขงขันพุงเรือ เกิดขึ้นที่วัดมะขามเรียง ตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี       
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๔๓ โดยความคิดริเริ่มของ “พระครูศุภธรรมคุณ” เจาอาวาสวัดมะขามเรียง 
เจาคณะอําเภอบานหมอ ศิษยเอกของหลวงพอตาบ เกจิอาจารยชื่อดังของอําเภอบานหมอ ผูคนพบผูอาวุโส 
คือ นายก่ิง สุดสาระ นักทําเรือพุง  
 ∆ มะมวงนอกฤดู บานโคกดินแดง หมูที่ 7 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ประชากร
สวนใหญ ประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งเมื่อกอนปลูกแตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพียงเดียว ตอมาเมื่อประมาณ
ป พ.ศ. 2535 ก็เริ่มนํามะมวงมาปลูก ซึ่งตอนเริ่มแรกก็ปลูกรายละไมกี่ไร และเกษตรกรไดเห็นหมูบาน
ขางเคยีงเขาปลูกมากอนจึงเริ่มปลูกกันเรื่อยมา ซึ่งเห็นวารายไดด ีและไมเสี่ยงกับภัยแลงดวยจึงไดเริ่มปลูกกัน
มาถึงปจจุบัน มีเกษตรกรปลูกมะมวงนอกฤดู 18 ราย ประมาณ 230 ไร 
 ∆ การแปรรูปผักหวานปา (ขาวเกรียบผักหวานปา) ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตําบลหนองบัว สวน
ใหญประกอบอาชีพทําไร และพืชที่ทํารายไดใหแกประชาชนตําบลหนองบัวมากที่สุด คือ ผักหวานปา ซึ่งเปน
พืชผักปลอดสารพิษ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง ซึ่งกลุมเกษตรกรสวนใหญจะนําผลผลิตจําหนายในรูป
ของยอดผักหวานปา และตนกลาผักหวานปา คนในตําบลหนองบัว จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลผลิตที่อยูใน
ทองถิ่น โดยการนํามาแปรรูปเปนขาวเกรียบผักหวานปา เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกผลผลิต และทําใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน และคนในชุมชนมีสวนรวมในการรวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ และรับผลประโยชนรวมกัน 
 ∆ ขนมจีนหนองกบ กลุมทําขนมจีนบานหนองน้ําสราง ที่อยู 13 - ตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี 18170 
 ∆ เห็ด 3 มอ. กลุมแมบานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว บานหนองสมัคร ที่อยู 126/4 - ตําบล
โคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 ∆ น้ําเห็ดหลินจือ ศูนยเรียนรูเห็ดครบวงจรบานคลองไทรฯ ที่อยู 441/7 หมูที่ 9 ตําบลคลองเรือ 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 

∆ เสื้อลายไทยบานคันลํา ตัดเย็บเสื้อลายไทยบานคันลํา ที่อยู 12/2 ตําบลหนองหม ูอําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี 

∆ สบูถานไมไผ กลุมวิสาหกิจชุมชนคนเอาถาน 71/1 ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
∆ จักสานไมไผ กลุมจักสานไมไผ ที่อยู 19 หมูที่ 2 ตําบลเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
∆ เครื่องออกกําลังกายนิ้วมือ ชมรมผูอายุตําบลดงตะงาว ท่ีอยู 13 หมูที่ 9 ตําบลดงตะงาว อําเภอ

ดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
∆ อุ , สาโท กลุมสหกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 31 หมูที่ 1 ตําบลไผหลิ่ว อําเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี 
∆ ผลิตภัณฑจากรากไมไผ และกะลามะพราว นายสมาน โพธิประสิทธิ์ ที่อยู 46 ตําบลทาคลอ 

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
∆ เครื่องตมยําอบแหง (ผาน อ.ย.) กลุมแมบานเกษตรกรเตาปูน ที่อยู 2 หมูที่ 6 ตําบลเตาปูน       

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
∆  เครื่องปนดินเผา 89/1 หมูท่ี 3 ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ เสื้อถัก กลุมสตรีเสื้อถักบานปาไผที่อยู 55 หมูที่ 5 ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ ตนไมขุดลอม สวนปาเอกชน ที่อยู 42 หมูที่ 2 ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
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∆ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กลุมอาชีพสตรีบานทาตูม ที่อยู 30 หมูที่ 1 ตําบลทาตูม อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี  

∆ ผลิตภัณฑจากเขาสัตว ที่อยู 211/2 หมูที่ 11 ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
∆ ดอกไมจันทนและหรีดจากผาเช็ดตัว กลุมอาชีพสตรีผลิตดอกไมจันทนและหรีดจากผาเช็ดตัว 

ที่อยู 26 หมูที่ 3 ตําบลบานธาต ุอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ สบูสมุนไพรกลอย กลุมรูรักสามัคคบีานสมุนไพรกลอย ที่อยู 149/2 หมูที่ 8 ตําบลหวยแหง อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ ผาบาติก กลุมอาชีพสตรีบานเขามัน ที่อยู 24 หมูที่ 1 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี  
∆ เครื่องประดับหัตถกรรมจากหินมงคล,อัญมณี,คริสตัล กลุมอัญมณแีหงศรีราม ที่อยู 42 หมูที่ 11

ตําบลคชสิทธิ ์อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ ลูกประคบสมุนไพร นางสมบุญ มั่งมีทองอยู ที่อยู 11 ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
∆ การเพาะเห็ดขอน กลุมเพาะเห็ดบานโคกทอง ที่อยู 37/3 ตําบลคชสิทธิ ์อําเภอหนองแค  

จังหวัดสระบุรี 
∆ กระจกแกะลาย กลุมอาชีพเยาวชนแกะลายกระจกที่อยู 10 หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 
∆ ตนกระบองเพชร สตรีหวยทองหลาง 39/2 หมูที่ 1 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ เสนดายยอมส ีที่อยู 19/9 หมูท่ี 3 ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ กระเปาหนังเทียมสตร ีกลุมพัฒนาอาชีพทํากระเปาหนังสตร ีที่อยูตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 
∆ สินคาหัตถกรรมเครื่องแกว กลุมเยาวชนเครื่องเปาแกว ที่อยู 43/1 หมูท่ี 5 ตําบลโคกแย     

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ หมวกคาวบอย กลุมแมบานโคกแดง ที่อยู 30 หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม อําเภอหนองแค         

จังหวัดสระบุรี  
∆ รองเทามหัศจรรย กลุมถักพรมเช็ดเทาบานโคก ตําบลมวงงาม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุร ี 
∆ สบูขาวโพดขัดผิว กลุมสบูขาวโพดขัดผิว ที่อยูตําบลหัวปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุร ี 
∆ ทอผาบานตนตาล กลุมทอผาบานตนตาล ที่อยู ลานวัดตนตาล ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี  
∆ มะมวงนอกฤด ูนายเจณรงค คําทรัตน ที่อยูตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ     

จังหวัดสระบุรี  
∆ ปราสาทผึ้ง นายสมาน คันธน ูที่อยูตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
∆ ผาทอพื้นเมือง กลุมผาทอพ้ืนเมือง ที่อยู 9 หมูที่ 5 ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ    

จังหวัดสระบุรี 
∆ กาแฟไทยชง ( หนองควายโซ ) ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
∆ ถั่วกระจก งากระจก นายไพโรจน ชาติวิวัฒนาการ ที่อยู 43/19 หมูท่ี 9 ตําบลมิตรภาพ     

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
∆ ไวน ภูอมร ที่อยู 44 หมูที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
∆ ขาวเมาหมี่สามรส ที่อยู 263 หมูท่ี 12 ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 
∆ โตะจากรากไม กลุมอาชีพทํารากไม หมูที่ 14 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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∆ โคมไฟหินออน กลุมหัตถกรรมหินออน ที่อยู 6 หมูที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี    
จังหวัดสระบุรี 

∆ เรือจําลอง กลุมผลิตเรือจําลอง ที่อยู 140 หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี  

∆ ครกหินกลึง สากหินกลึง กลุมผลิตครกหินกลึง ที่อยู 5/3 หมูที่ 3 ตําบลปากขาวสาร          
อําเภอเมืองสระบุร ีจังหวัดสระบุร ี 

∆ เพนทแกว กลุมอาชีพเพนทแกว ที่อยู 599 ถนนพิชัยณรงคสงคราม ตําบลปากเพรียว        
อําเภอเมืองสระบุร ีจังหวัดสระบุร ี 

∆ ปุยอินทรียชีวภาพ กลุมอาชีพปุยอินทรีย ที่อยู 16 หมูที่ 7 ตําบลหนองโน อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 

∆ ดอกไมเกล็ดปลา กลุมดอกไมเกล็ดปลา ที่อยู ศูนยเรียนรูชุมชนบานหนองไทร หมูที่ 3 ตําบลวังมวง 
อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

ภาษาถิ่น 
ลาวเวียง  คือ ลาวมาจากนครเวียงจันทน  ปจจุบันมีอยูมากที่อําเภอแกงคอย อําเภอหนองแค 

อําเภอหนองแซง  อําเภอวิหารแดง  อําเภอเสาไห  และอําเภอบานหมอ 
ลาวพวน  คือ ลาวที่มาจากเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง) ตั้งถ่ินฐานท่ีอําเภอหนองโดน  

และอําเภอดอนพุด 
ลาวแงว  คือ ลาวที่มาจากชนบทชานเมืองเวียงจันทน  ปจจุบันตั้งถ่ินฐานที่บานตาลเสี้ยน        

บานหนองระกํา  อําเภอพระพุทธบาท  และบางหมูบานในอําเภอหนองโดน 
ลาวญอ  คือ  ลาวที่มาจากเมืองคําเกิดในประเทศลาว  ปจจุบันยังมีผูพูดภาษาลาวญอ               

ในบางหมูบาน อําเภอแกงคอย 

 
    8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก  

จากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแต      
ป 2545 จนถึงปจจุบัน คือการสรางงาน  สรางรายได ใหกับชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความยากจน และสราง
เศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง  ยั่งยืน                

จังหวัดสระบุรีไดดําเนินการสนับสนุนชองทางการดําเนินงานดานการตลาด โดยการสรางศูนย 
OTOP คอมเพล็กซ หมูที่ 1 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  ใชงบประมาณของจังหวัดสระบุรี มีการ
เจรจาธุรกิจการคาสงกับหางสรรพสินคาทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่  เชน สยามพารากอน เดอะมอลลงามวงศวาน  
ทอ็ปซุปเปอรเซ็นเตอร โครงการหลวง ปม ป.ต.ท. ฟูดแลนดซุปเปอรมารเก็ต บานไรกาแฟ  ดิเอ็มโพเรียม 
ภายใตแบรนดเนม “บานกระเจี๊ยบ” จ.สระบุรี เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนให ทุกอําเภอมีการจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในทุกพื้นท่ี สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  เพ่ือกาวสูความเปนสากล 
OTOP ทั้งเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาด ซึ่งจังหวัดไดดาํเนินการ คัดสรรผลิตภัณฑ OTOP 
และเปนที่รูจักทั่วไป ไดแก 
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                        ตารางโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดสระบุรี 
 
อําเภอ สินคา/ผลิตภัณฑ 

อําเภอเมืองสระบุรี น้ํายาสมุนไพรซันครอกกลวยอบมวน ผลิตภัณฑหินออน 
อําเภอเสาไห ผาทอบานตนตาล ผาทอบานทาชาง กระยาสารทเจแดง สบูขาวโพด 
อําเภอหนองแค        แตงแคนตาลูปและเมลลอน กลุมสตรีจักรสานเชือกมัดฟาง ผลไมอบกรอบเอโกะ 
อําเภอหนองแซง       ผักสลัด บริษัทคลีนฟารม    
อําเภอพระพุทธบาท   ทองมวนสมุนไพร ตูไมสักแกะลายโบราณ   
อําเภอแกงคอย         อโรราน้ํามันงาบริสุทธิ์  ศิลปะประดิษฐเสนหไทย 
อําเภอมวกเหล็ก            กะหรี่ปบ ผลิตภัณฑจากรากไม   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ   คุกก้ีธัญพืช พายอบกรอบ  ผลิตภัณฑหินออน   
อําเภอหนองโดน             เสื้อลายไทย    
อําเภอวิหารแดง             ขาวแตนน้ําแตงโม ชุดกิโมโน 
อําเภอวังมวง                  น้ําผึ้งทานตะวัน จักสานใบลาน 
อําเภอดอนพุด                น้ําผลไมพรอมดื่ม          
อําเภอบานหมอ              เสื้อเชิ้ตบุรุษ ดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 
 ที่มา: ขอมูลผลิตภัณฑเดนจังหวัดสระบุรี (PSO) 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    9.1 น้ํา 

   ทรัพยากรน้ําผิวดินของจังหวัดสระบุรี  มีแหลงน้ํา  ไดแก  แมน้ํา (ปาสัก) คลอง ลําหวย          
และหนอง บึง  ที่มีน้ําตลอดปกระจายอยูในพ้ืนที่ตาง ๆ  ใน  13  อําเภอ  ประมาณ 81 แหง และมีคลอง
รวมทั้งลําหวยหนอง  บึง  ที่มีน้ําเฉพาะฤดูฝนประมาณ  128  แหง  แหลงน้ําสําคัญ  ไดแก 

(1)  แมน้ําปาสัก ซึ่งมีตนน้ําจากจังหวัดเลย  ไหลผาน เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี แลวไหลรวมกับ
แมน้ําเจาพระยาที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รวมความยาว 513 กม.) มีเข่ือนปาสักชลสิทธิ์เปนแหลงกักเก็บ
น้ํา บริเวณรอยตอจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสระบุรี ปริมาณกักเก็บสูงสุด 960 ลาน ลบ.ม. ชวงท่ีไหลผาน  
จังหวัดสระบุรี (จากทายเขื่อนปาสักชลสิทธิ์) ไหลผาน อ.วังมวง (3 ตําบล) อ.มวกเหล็ก (2 ตําบล) อ.แกงคอย  
(8 ตําบล) อ.เมืองสระบุรี (4 ตําบล) และ อ.เสาไห  (8 ตําบล) ความยาวประมาณ  102  กม. เปนแหลงน้ําผิวดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค ที่สําคัญที่สุดของจังหวัด 

(2)  คลองและลําหวยที่สําคัญ 
     (2.1) ลําหวยมวกเหล็ก มีตนน้ําบริเวณเขาอินทนีในอุทยานแหงชาติเขาใหญไหลผาน อ.มวกเหล็ก 

(ต.มิตรภาพ ต.มวกเหล็ก) และ อ.วังมวง (ต.คาํพราน. ต.แสลงพัน)  แลวไหลรวมกับแมน้ําปาสักรวมความ
ยาวประมาณ 84 กม. เปนลําหวยที่ไหลผานบริเวณภูเขาจึงมีแกงน้ําและน้ําตกมากมายเปนแหลงทองเที่ยวท่ี
มีชื่อเสียง ไดแก น้ําตกมวกเหล็ก (สวนรุกขชาติ) น้ําตกดงพญาเย็น และน้ําตกเจ็ดสาวนอย (อุทยานแหงชาติ)   

     (2.2) คลองปากเพรียว รับน้ําจากคลองทุงสาลิกา คลองพวง คลองเขาไมโคนรวมกับน้ําฝนที่ตก
เขต ต.ตาํบลกุดนกเปา และ ต.หนองปลาไหล มีอางเก็บน้ําชลประทานคลองเพรียวบริเวณ ต.ปากเพรียว  
(กอนไหลรวมกับแมน้ําปาสัก) เปนแหลงกักเก็บน้ําในปริมาณกักเก็บ 375,000 ลบ.ม เปนแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรและการอุปโภค – บริโภค (สวนนอย)    
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 (2.3) ลําหวยธารทองแดง มีตนน้ําจากจังหวัดลพบุรีไหลผาน ต.พุคําจาน และ ต.ธารเกษม  
อ.พระพุทธบาท โดยมีคลองธารเกษม ซึ่งมีตนน้ําบริเวณเขาโพลง – เขาวง ( ต.พุกราง ต.เขาวง) ไหลมารวม
กอนไหลออกทุงหนองโดน  ลําหวยสายนี้ในอดีตมีชื่อเสียงคูมากับรอยพระพุทธบาท  โดยเปนบริเวณเสด็จ
ประพาสของพระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยามีบันทึกเปนหลักฐานตามนิราศธารทองแดงของเจาฟากุง 

 (2.4) คลองปากบาง  รับน้ําจากคลองหวยแร หวยผึ้ง รวมกับน้ําฝนที่ตกในบางสวนของพื้นที่   
ต.หวยบง ต.เขาดินพัฒนา ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.งิ้วงาม ต.บานยาง อ.เสาไห แลวไหลรวมกับ
แมน้ําปาสัก 

 (2.5) คลองเริงราง เปนคลองที่ตอเชื่อมกบัแมน้ําปาสักในบริเวณเกือบสุดเขตที่แมน้ําปาสักไหล
ผานจังหวัดสระบุรี  (ต.เริงราง อ.เสาไห )  ซึ่งเปนที่ราบรับน้ําจากหวยปาหวาย หวยศาลเจา หนองหลวง 
หนองบานครวั  ไหลลงแมน้ําปาสัก ในฤดูน้ําหลากน้ําจากแมน้ําปาสักจะไหลยอนผานคลองเริงรางเขาทุงราบ  
ต.บานครัว อ.บานหมอ แลวลดระดับลงในฤดูแลวระดับน้ําในคลองเริงรางจะเทากับระดับน้ําในแมน้ําปาสัก 
 (3) หนองบึงที่สําคัญ   มีหนองบึงที่มีน้ําตลอดปในอําเภอตาง ๆ ไดแก  

1) อําเภอวังมวง หนองมณีโชติ  ( ต.แสลงพัน )  ความจุน้ํา  120  ลบ.ม   
                                บึงปกสะเหวี่ยง  ( ต.แสลงพัน )  ความจุน้ํา  970  ลบ.ม. 
      2) อําเภอหนองโดน หนองแร ( ต.ดอนทอง) ความจุน้ํา 8,000  ลบ.ม. 
    หนองน้ําบุง ( ต.บานกลับ )  ความจุน้ํา  75,000  ลบ.ม. 

 

      3) อําเภอวิหารแดง หนองปลาไหล (ต.วิหารแดง) ความจุ 600 ลบ.ม. 
                               หนองโพธิ์ (ต.หนองสรวง) ความจุน้ํา 10,000 ลบ.ม. 
                               หนองฟาเลื่อน (ต.หนองสรวง) ความจุน้ํา 4,800 ลบ.ม. 
      4) อําเภอแกงคอย บึงตลาดไชย (ต.สองคอน) ความจุน้ํา 24,000 ลบ.ม. 
      5) อําเภอบานหมอ หนองหลวง (ต.บานครัว) ความจุ 150,000 ลบ.ม. 
      6) อําเภอเสาไห บึงโงง (ต.เมืองเกา) ความจุน้ํา 125,000 ลบ.ม. 
                               บึงวัดเพชร(ต.บานยาง) ความจุน้ํา 52,500 ลบ.ม. 
   จากขอมูลแหลงน้ําผิวดินซึ่งกระจายอยูใน 13 อําเภอของจังหวัดสระบุรี สามารถประมาณการ

ปริมาณน้ําสํารองจากแหลงน้ําธรรมชาติในฤดูแลงโดยคาํนวณจาก (1) ปริมาณน้ําในแมน้ําปาสัก และ(2) 
ความจุน้ําในหนองบึงตางๆ ที่มีน้ําตลอดป จะมีตัวเลขปริมาณน้ําสํารองจากแหลงธรรมชาติเทากับ 
12,930,990 ลบ.ม.แยกเปนน้ําในแมน้ําปาสัก 12,480,000 ลบ.ม. และในหนองบึงตางๆ 450,990 ลบ.ม. 
โดยเมื่อรวมปริมาณน้ําสํารองในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ท่ีระบายน้ําลงสูแมน้ําปาสักเฉลี่ย 3,500,000 ลบ.ม. /วัน 
และน้ําในอางเก็บน้ําชลประทานตางๆ แลว จังหวัดสระบุรีนับเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรน้ําผิวดินอุดมสมบูรณ 

แหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปาสักจังหวัดสระบุรี 
 การศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นฐานของทรัพยากรน้ําภายในลุมน้ําปาสักที่เปนพ้ืนที่บางสวนของ
จังหวัดสระบุรีประกอบดวย 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแกงคอย อําเภอบานหมอ อําเภอพระพุทธบาท 
อําเภอมวกเหล็ก อําเภอวิหารแดง (นอกลุมน้ํา) อําเภอหนองโดน อําเภอเสาไห อําเภอหนองแซง อําเภอวังมวง
และ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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    9.2 ปาไม 
 จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  2,235,303.75  ไร  มีการใชประโยชนในพื้นท่ี แบงเปน  

o พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร   1,261,870  ไร (56.55%) 
o พ้ืนที่ปาไม     572,988  ไร  (25.63%) 

      (ที่ มี สภาพป าจากการสํารวจภาพถ ายดาวเที ยมพ้ืนที่ มี ตนไมปกคลุม ยกเวนสวนเกษตร               
สวนยางพารา สภาพปาโดยทั่วไป  เปนปาดิบแลงและปาเบญจพรรณไมที่สําคัญ  ไดแก  ไมยาง  ไมตะเคียน  ไมเต็ง   
ไมมะคาและไมประดูเปนตน ) 

o พ้ืนที่สาธารณะ      89,349  ไร (4.00%) 
o พ้ืนที่ยังไมจําแนก (นิคมสรางตนเอง) 311,097  ไร (13.9%) 

สรุป 1.  พ้ืนท่ีดินปาไมในเขตอุทยานแหงชาติ และปาสงวนแหงชาติมีเนื้อที่ประมาณ   
459,749.25  ไร   

2.  พื้นที่ที่มีสภาพปามีลักษณะเปนภูเขาอยูในเขตนิคมสรางตนเองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี  และท่ีสาธารณะมีเนื้อที่รวมกันไดประมาณ 113,240 ไร  ดังนั้น รวมเนื้อที่ที่มีสภาพปาไม
ทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ท่ีประมาณ 572,989 ไร  คิดเปน 25.63 % ของพ้ืนที่จังหวัด 

    สัตวปา  

     จากการศึกษาเอกสารทางดานทรัพยากรสัตวปาของสํานักวิชาการสวนวิจัยสัตวปา กรมปาไม และ
จากการสํารวจเพ่ิมเติมในปจจุบันพบวา เนื่องจากพื้นท่ีปาในอดีตถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม
และอื่น ๆ มีผลกระทบตอพ้ืนที่อยูอาศัย แหลงน้ํา และแหลงอาหารของสัตวปา สัตวปาสวนใหญจึงอาศัยอยูใน
พ้ืนที่อนุรักษ คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย (พ้ืนที่เตรียมประกาศเปน
อุทยานแหงชาติ) และเขตหามลาสัตวปาเขาคอก-เขาหินดาด สวนในพื้นที่นอกพื้นที่ปาอนุรักษจะพบเห็นสัตว
ปาที่มีประโยชนตอสิ่งแวดลอมงาย เชน นกเอี้ยงสาลิกา นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงโครง นกเขาใหญ นกเขาชวา 

นกกาแวน นกตะขาบทุง นกกระปูด นกคุม นกกวัก และนกยางชนิดตาง ๆ ง ูพังพอน และสัตวปาจําพวก
กระรอกชนิดตาง ๆ ที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป และเนื่องจากจังหวัดสระบุรี พ้ืนที่บางสวนเปนพ้ืนที่ที่มี
ระบบนิเวศนเขาหินปูน และถ้ํา จึงมีสัตวปาจําพวกที่อาศัยอยูเฉพาะถิ่นในระบบนิเวศนเขาหินปูน เทานั้น    

คือนกจูเตน เขาหินปูน ชนิดพันธุสระบุร ี

9.3 ภูเขา                                                                                            

เปนภูเขาสลับซับซอนของเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ มีความสูงประมาณ  300-500  เมตร  

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  พบอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือของจังหวัด นอกจากนี้พบที่

เทือกเขาอินทนี ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,051 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งแบงเขตจังหวัดสระบุรี  

และนครราชสีมา เทือกเขาเหลานี้  สวนใหญเปนเขาหินปูน พื้นที่เปนเขาหยอมหรือที่ราบสูงและภูเขา ไดแก 

บริเวณทางเหนือของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอแกงคอย  อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอพระพุทธบาท  และ

อําเภอวังมวง  ซึ่งในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวสวนมาก เปนพ้ืนที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด  (Monadnock)  สลับกับที่

ราบสูง โดยเฉลี่ยพ้ืนที่ดังกลาวมีความสูงอยูประมาณ  100-500 เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เชน 

ยอดเขาโพลง ซึ่งอยูในเขตอําเภอพระพุทธบาทมีความสูงประมาณ  592  เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง

และในเขตพื้นที่ดงักลาวในชวงฤดูแลง มักประสบกับปญหาอากาศรอนและแหงแลงท่ีคอนขางรุนแรงในแต

ละป  โดยบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณรอยละ  40  ของเนื้อที่จังหวัด 
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    9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
         คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         คุณภาพน้ํา 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7  ไดทําการติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ําแมน้ําปาสัก จังหวัดสระบุรี  

ประจําปงบประมาณ 2558  จํานวน 2 สถานี ไดแก สะพานทายเมือง อ.เมือง จ.สระบุรี (PS04)  และ
สะพานอดิเรกสาร อ.แกงคอย จ.สระบุรี (PS05)  โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 4 ครั้ง ไดแก  ครั้งท่ี 1  
เดือนธันวาคม 2557  ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2558  ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 4 เดือน
สิงหาคม 2558   ผลการประเมินคุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําปาสัก จังหวัดสระบุรี โดยใชเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4)  ซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานแหลงน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําปาสัก  
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 71  วันที่ 27 มีนาคม 2551  
กําหนดใหแมน้ําปาสักตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําปาสักกับแมน้ําเจาพระยา บริเวณเทศบาลตําบล- 
หอรัตนชัย หมูที่ 2 ตําบลหอรัตนชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแมน้ําปาสัก บริเวณ
เทศบาลตําบลหลมสัก ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ กิโลเมตรที่ 568 เปนแหลงน้ํา
ประเภทท่ี 3 โดยมีคาต่ําสุด-สงูสุด และคาเฉลี่ยของคณุภาพน้ําที่สําคัญ ดังแสดงตามตามตาราง 

        ตารางแสดงคาเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สําคญั และบริเวณที่มีปญหาคุณภาพน้ําของแมน้ําปาสัก  

พารามิเตอร คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย มาตรฐานแหลงน้ํา 

ประเภทท่ี 3 

บริเวณที่มีปญหาคุณภาพน้ํา 

DO 4.5  มก./ล 7.4 มก./ล 6.3  มก./ล. ≥ 4.00   มก./ล. - 
BOD 1.1 มก./ล 6.5  มก./ล 2.7  มก./ล. ≤ 2.00  มก./ล. สะพานทายเมือง อ.เมือง สะพานทาย

เมือง อ.เมือง  
TCB 130 

MPN/100มล. 
9,200 
MPN/100มล. 

2,726 
MPN/100มล. 

≤ 20.000  
MPN/100มล. 

สะพานอดิเรกสาร อ.แกงคอย สะพาน
อดิเรกสารอ.แกงคอย  

FCB 20 
MPN/100มล. 

5,400 
MPN/100มล. 

1,130 
MPN/100มล. 

≤ 4.000 
MPN/100มล. 

สะพานทายเมือง อ.เมือง  
สะพานอดิเรกสาร อ.แกงคอย  

NH3 0.06 มก./ล 1.00 มก./ล 0.37  มก./ล. ≤ 0.50  มก./ล. - 
หมายเหต ุ  *มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผวิดิน  ตามประกาศคณะกรรมารสิง่แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 

 1บริเวณที่คา BOD สูงสุด     2บริเวณที่คา TCB สูงสุด       3บรเิวณที่คา FCB สูงสุด      
 

จากตารางคุณภาพน้ําที่เปนปญหาสําคัญไดแก คา BOD  TCB และ FCB   ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
น้ําทิ้งจากภาคครัวเรือน  และเกษตรกรรม   ดังนั้นควรมีการรณรงคใหประชาชนลดการใชน้ําเพ่ือลดน้ําเสีย 
และมีการจัดการน้ําเสียที่ตนทางโดยการบําบัดน้ําเสียท่ีบานเรือน นําน้ําที่บําบัดแลวกลับมาใชประโยชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ   หรือสงเสริมใหมีการบําบัดน้ําเสียในบานเรือนเบื้องตนโดยใชถังบําบัดสําเร็จรูป 

ดานเกษตรกรรม ลดการใชปุยเคมี  สงเสริมการนําของเสียมาทําปุยอินทรีย หรือกาซชีวภาพ และใช
ปุยในปริมาณที่เหมาะสม  ไมมากจนตกคางสะสมบนหนาดิน  เปนการลดคาใชจาย  ทั้งนี้การนําน้ําที่บําบัด
แลวจากระบบบําบัดรวมมาใชในการเกษตรก็เปนการลดปริมาณน้ําทิ้งที่จะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 
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น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากจังหวัดสระบุรี  เปนจังหวัดที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเหมาะสมแกการลงทุนดานอุตสาหกรรม
ตางๆ  พรอมทั้งไดถูกกําหนดใหเปนศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมตอนบนการประกอบการอุตสาหกรรม  ซึ่งเปน
กิจกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมาย   อยูหลายประเภท  ก็จะมี
ลักษณะของน้ําเสีย แตตางกันออกไป  แมกระทั่งในโรงงานประเภทเดียวกัน  ลักษณะน้ําเสียที่เกิดขึ้นนั้นยัง
แตกตางกัน และชวงเวลาก็แตกตางกัน 

คุณภาพอากาศ 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนที่
ควบคมุมลพิษ  ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ปงบประมาณ 2558 ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 โดยการเก็บตัวอยางอากาศเพ่ือตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน(PM-10)  “โครงการติดตามตรวจสอบฝุนละอองในบรรยากาศเขตควบคุม
มลพิษฯ” จํานวน 2 สถานี ไดแก   โรงเรียนบานคุงเขาเขียว  และสถานีวัดหนาพระลาน จํานวน 4 ครั้ง/
เดือน  โดยใชเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองแบบปริมาตรสูง(Gravimetric-High Volume)  พบวา   

1. ตัวอยางอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบานคุงเขาเขียว จํานวนทั้งสิ้น 38 ตัวอยาง พบ
ตัวอยางอากาศที่มีปริมาณฝุนละอองฯ (PM-10)  สูงเกินมาตรฐาน 17 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  44.7 ของ
ตัวอยางทั้งหมด โดยปริมาณฝุนละอองสูงสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.539 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร   และ
ปริมาณฝุนละอองต่ําสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร      

2. ตัวอยางอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนาพระลาน จํานวนทั้งสิ้น 38 ตัวอยาง พบตัวอยาง
อากาศที่มีปริมาณฝุนละอองฯ(PM-10)  สูงเกินมาตรฐาน 17 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  44.7 ของตัวอยาง
ทั้งหมด  โดยปริมาณฝุนละอองสูงสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.425 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร   และปริมาณฝุน
ละอองต่ําสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร    

ทั้งนี้  ไดผนวกผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ( PM-10) บริเวณสถานีตํารวจภูธร
ตําบลหนาพระลาน โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ  ของกรมควบคมุมลพิษ  จํานวนทั้งสิ้น 321 
ตัวอยาง  พบตัวอยางอากาศท่ีมีปริมาณฝุนละอองฯ(PM-10)สูงเกินมาตรฐาน 126 ตัวอยาง   
คิดเปนรอยละ  39.2 ของตวัอยางทั้งหมด   โดยปริมาณฝุนละอองสูงสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.351 
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร   และปริมาณฝุนละอองต่ําสุดที่ตรวจวัดไดเทากับ 0.026 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
และพบวาปริมาณฝุนละอองท่ีตรวจวัดไดมีคาสูงสุด และเกินมาตรฐานอยูในชวงฤดูหนาว 
(พ.ย. – กลางเดือน ก.พ.) 

อากาศและเสียง 

 -  คุณภาพอากาศ บริเวณตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามแนวเขต
การปกครองทองถิ่นทั้งตําบล ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ไดรับการประกาศ
เปนเขตควบคุมมลพิษตามความในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเหน็ชอบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 และ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2547 เนื่องจากมีปญหามลภาวะทางอากาศดานฝุน
ละอองอยางรุนแรงและตอเนื่องมาตั้งแตป 2539 – 2547 โดยมีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย
สูงสุดเกินมาตรฐาน (120 µg/m3) ในแตละเดือน โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวและฤดูแลงอันมีสาเหตุมาจากมี
การประกอบการเหมืองหิน และระเบิดยอยหินเปนจํานวนมากในบริเวณดังกลาว (โรงโมบด ยอยหิน 26 แหง  
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เหมืองหิน 8 แหง) รวมทั้งกิจกรรมตอเนื่อง ไดแก การขนสง และอุตสาหกรรมปูนซีเมนตขาว และการแตงแร
กรมควบคุมมลพิษไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 2 บริเวณ คือ  

(๑) บริเวณโรงเรียนหนาพระลาน ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเมื่อป 
2549 ไดยายสถานีตรวจวัดฯ ไปตั้งอยูที่สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน  

(๒) บริเวณสถานีดับเพลิงเขานอย ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี โดยบริเวณตําบล 
หนาพระลานเปนชุมชนท่ีมีการประกอบกิจการ เหมืองหิน, โรงโม บด ยอยหิน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
เปนจํานวนมากซึ่งเปนแหลงกําเนิดฝุนละออง สําหรับสถานีดับเพลิงเขานอยเปนชุมชนเมืองที่ไมมีการ
ประกอบกิจการเชนเดียวกับบริเวณตาํบลหนาพระลาน การติดตั้งสถานตีรวจวัดใน 2 บริเวณดังกลาว เพ่ือใช
อางอิงเปรียบเทียบขอมูล โดยผลการตรวจวัดในสถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน มีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกิน
มาตรฐานติดตอกันหลายวันในแตละเดือนโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว และฤดูแลง 

                                  ตารางขอมูลคุณภาพอากาศ ป 2550 – 2558 
 

       แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
                  ป 2550 - 2558 (บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 

(จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จํานวนวันที่ตรวจวัด) 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

มกราคม 24/26 18/31 14/30 16/31 19/31 11/31 25/31 24/31 20/31 
กุมภาพันธ 12/28 13/29 18/28 3/28 16/28 19/29 11/14 7/28 14/27 
มีนาคม 6/31 11/31 5/31 10/31 12/23 15/31 5/31 5/28 3/30 
เมษายน 7/27 2/30 5/30 0/30 8/30 3/26 5/30 0/28 5/30 
พฤษภาคม 1/31 0/31 5/31 1/31 1/31 0/31 1/31 0/31 0/31 
มิถุนายน 2/30 20/28 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/24 
กรกฎาคม 4/31 0/31 0/31 0/31 0/29 0/31 0/29 0/31 0/31 
สิงหาคม 0/31 0/31 4/31 2/31 1/22 0/31 0/31 0/28 0/28 
กันยายน 5/30 0/30 1/30 6/29 0/30 10/30 2/30 5/30 5/29 
ตุลาคม 7/31 1/31 11/31 7/31 6/31 26/31 16/31 19/31 20/31 
พฤศจิกายน 14/30 0/30 11/30 13/28 11/30 25/30 9/24 20/30 21/30 
ธันวาคม 20/31 13/31 21/31 14/30 5/31 28/31 21/31 13/31 22/31 
รวม 102/331 58/364 95/364 72/361 79/346 137/362 95/343 93/357 110/353 

เดือน 

คาเฉลี่ย ๒๔ ชม.(มคก./ 
ลบ.)ม.)
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              กราฟแสดงคาเฉล่ียรายเดือนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
                  ป 2549 - 2558 (บริเวณสถานีดับเพลิงเขานอย ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี) 

            แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก บริเวณสถานีดับเพลิงเขานอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ 2552 – เดือนมกราคม 2553 ไมมีผลการตรวจวัด 

คาฝุนขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (รายป) ในพื้นที่ตําบลหนาพระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ป 2539 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 มาตรฐานเฉลี่ย 1 ป เทากับ 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

คุณภาพอากาศในป พ.ศ.2556 
จากสถานีตรวจวัด สถานีตําตรวจภูธรตําบลหนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 17 ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยู
ที่ 1 ppb ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  

กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2)ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 100 ppb ต่ําสุด0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป 
อยูที่ 23 ppb ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน 

เดือน 
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แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยรายป ของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่ตําบลหนาพระลาน (ความเขมขน (มคก./ 
ลบ.)ม.)
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กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 2.2 ppm ต่ําสุด 0 ppm คาเฉลี่ยตลอดป 
อยูที่ 0.48ppm ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 1.43ppm ต่ําสุด 0 ppm คาเฉลี่ยตลอดป 
อยูที่ 0.48ppm ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  

กาซโอโซน (O3) ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 132ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยูท่ี 15ppb มี
คาสูงเกินมาตรฐาน 27 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,090 ครั้ง 

กาซโอโซน (O3) ที่คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสงูสุด 90 ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยูท่ี 15 ppb มี
คาสูงเกินมาตรฐาน 72 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,409 ครั้ง 

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM๑๐) ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 352 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ต่ําสุด 17 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาเฉลี่ยตลอดป อยูท่ี 101 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
มีคาสูงเกินมาตรฐาน 95 จากการตรวจวัด 343 ครั้ง 

จากสถานีตรวจวัด สถานีดับเพลิงเขานอย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 89 ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยู

ที่ 3 ppb ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  
กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2)ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 82 ppb ต่ําสุด32 ppb คาเฉลี่ยตลอดป 

อยูที่ 16 ppb ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน 
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 2.6 ppm ต่ําสุด 0 ppm คาเฉลี่ยตลอดป 

อยูที่ 0.4 ppm ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 1.5 ppm ต่ําสุด 0 ppm คาเฉลี่ยตลอดป 

อยูที่ 0.5 ppm ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน  
กาซโอโซน (O3) ที่คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 115 ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยูท่ี 21 ppb 

มีคาสูงเกินมาตรฐาน 10 ครั้ง ในการตรวจวัด 7,758 ครั้ง 
กาซโอโซน (O3) ที่คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด 93 ppb ต่ําสุด 0 ppb คาเฉลี่ยตลอดป อยูท่ี 21 ppb มี

คาสูงเกินมาตรฐาน 44 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,056 ครั้ง 
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM๑๐) ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 53 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ต่ําสุด 7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมมีคาสูงเกินมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพทีส่ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานี
ตํารวจภูธรหนาพระลาน  ตําบลหนาพระลาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

ภาพทีส่ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานี
ดับเพลิงเขานอย ตําบลปากเพรียว 

อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 
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-  เสียง 
ระดับเสียงพื้นที่ริมถนน ในป พ.ศ.2556 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 70.5 – 79.4 เดซิเบลเอ  จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 282 วัน มีจํานวนวันที่ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 282 วัน คิดเปนรอยละ 100 ของ
การตรวจวัดทั้งหมด แตมีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเปนคาระดับเสียงท่ีอันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีทั่วไป ในป พ.ศ.2556 
สถานีตรวจวัด ณ องคการบริหารสวนตําบลหนาพระลานอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย 

(Leq) 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 48.1 – 72.7 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 350 วัน  
มีจํานวนวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ จํานวน 1 วัน คิดเปนรอยละ 
0.3 ของการตรวจวัดทั้งหมด แตมีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเปนคาระดับเสียงที่อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ วัดถ้ําศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง               
มีคาอยูในชวง 49.0 – 72.6 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 336 วัน มีจํานวนวันที่ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ จํานวน 4 วัน คิดเปนรอยละ 1.2 ของการตรวจวัด
ทั้งหมด แตมีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเปนคาระดับเสียงที่อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขานอย อําเภอเมืองสระบุรี ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง  
มีคาอยูในชวง 55.3 – 69.3 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 365 วัน ไมมีวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง เกินวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ  

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป ในป พ.ศ.2556 ของจังหวัดสระบุรีทั้ง  
3 สถานีตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน 

                             ตารางระดับเสียงรายปในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ป 2556 

ลักษณะพื้นที่ 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA) 
24 ชั่วโมง % >70 

จํานวนวัน 

ต่ําสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 

พ้ืนที่ริมถนน 

สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน 

 

70.5 

 

79.4 

 
100 

 
282 

 

282 

พ้ืนที่ทั่วไป  
อบต.หนาพระลานอ. เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถํ้าศรีวิไล อ. เฉลิมพระเกียรต ิ

สถานีดับเพลิงเขานอย อ.เมืองสระบุรี 

 

48.1 

49.0 

53.3 

 

72.7 

72.6 

69.3 
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          ตารางระดับเสียงรายเดือนป 2556 ประเภทพ้ืนที่ริมถนน ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน 

  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุร ี

 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)24 ชั่วโมง 

% >70 
จํานวนวัน 

ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย วันตรวจ วัน>70 

มกราคม 70.5 79.4 72.1 100 31 31 

กุมภาพันธ 71.8 72.6 72.1 100 28 28 

มีนาคม 71.6 74.1 72.4 100 31 31 

เมษายน 71.1 74.8 72.3 100 30 30 

พฤษภาคม 71.3 74.3 72.0 100 31 31 

มิถุนายน 71.5 72.8 72.1 100 30 30 

กรกฎาคม 71.1 72.6 72.1 100 31 31 

สิงหาคม 71.7 72.6 72.2 100 31 31 

กันยายน 72.1 72.6 72.3 100 15 15 

ตุลาคม 71.5 72.5 72.2 100 19 19 

พฤศจิกายน 71.5 72.6 71.9 100 5 5 

ธันวาคม - - - - - - 

สรุปทั้งป 70.5 79.4 72.2 100 282 282 

 

ตารางระดับเสียงรายเดือนป 2556 ประเภทพ้ืนที่ทั่วไป ณ สถานีดับเพลิงเขานอย                          
อําเภอเมืองสระบุร ี จังหวัดสระบุรี 

 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)24 ชั่วโมง 

% >70 
จํานวนวัน 

ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย วันตรวจ วัน>70 
มกราคม 56.4 63.7 58.5 0 31 0 

กุมภาพันธ 55.2 65.9 61.9 0 28 0 

มีนาคม 59.8 67.1 62.0 0 31 0 

เมษายน 59.2 69.3 62.9 0 30 0 

พฤษภาคม 55.1 69.2 61.3 0 31 0 

มิถุนายน 53.3 56.7 55.1 0 30 0 

กรกฎาคม 53.6 59.9 55.6 0 31 0 

สิงหาคม 53.4 59.0 55.8 0 31 0 

กันยายน 54.1 58.1 56.4 0 30 0 

ตุลาคม 55.0 59.4 56.9 0 31 0 

พฤศจิกายน 55.2 65.1 57.9 0 30 0 

ธันวาคม 55.5 65.0 58.9 0 31 0 
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พ.ศ.2556

ค่าตาํสดุ

ค่าสงูสดุ

ค่าเฉลีย

แผนภูมิแสดงระดับเสียงรายเดือนป 2556 ประเภทพ้ืนที่ริมถนน ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เดือนธันวาคม 2556 ไมมีการตรวจวัด 

แผนภูมิแสดงระดับเสียงรายเดือนป 2556 ประเภทพ้ืนที่ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับเสียงพื้นที่ริมถนน ในป พ.ศ.2557 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 
ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 70.4– 75.8 เดซิเบลเอ  จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 350 วัน มีจํานวนวันที่ ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 350 วัน คิดเปนรอยละ 100 ของการ
ตรวจวัดทั้งหมด แตมีคาระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 85 เดซเิบลเอ ซึ่งเปนคาระดับเสียงที่อันตราย 
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ตารางระดับเสียงรายเดือนป 2557 ประเภทพ้ืนที่ริมถนน ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

เดือน 

ระดับเสียงเฉลี่ยLeq 24 ชั่วโมง
(dBA) %>70 จํานวนวัน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย ตรวจวัด เกิน 70 dB วัน<55 

มกราคม 72.4 71.3 72.1 100 29 29 0 

กุมภาพันธ 73.2 72.0 72.6 100 18 18 0 

มีนาคม 73.9 72.1 72.6 100 31 31 0 

เมษายน 73.9 70.4 71.9 100 30 30 0 

พฤษภาคม 72.8 71.6 72.1 100 31 31 0 

มิถุนายน 73.6 72.0 72.6 100 30 30 0 

กรกฎาคม 74.3 71.5 72.6 100 31 31 0 

สิงหาคม 73.2 71.9 72.7 100 31 31 0 

กันยายน 73.4 72.2 72.7 100 30 30 0 

ตุลาคม 73.1 72.3 72.6 100 30 30 0 

พฤศจิกายน 72.8 72.2 72.5 100 28 28 0 

ธันวาคม 75.8 71.6 72.7 100 31 31 0 

สรุปทั้งป 
              

75.8 70.4 72.5 100 350 350 0 

ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีทั่วไป ในป พ.ศ. 2557 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขานอย อําเภอเมืองสระบุรี ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง  

มีคาอยูในชวง 62.8 – 53.9 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 193 วัน ไมมีวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง เกินวาคามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ  

ตารางระดับเสียงรายเดือนป 2557  ประเภทพื้นที่ทั่วไป ณ สถานีดับเพลิงเขานอย                         
อําเภอเมืองสระบุรี    จังหวัดสระบุร ี

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ยLeq 24 ชั่วโมง(dBA) 

%>70 
จํานวนวัน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย ตรวจวัด เกิน 70 dB วัน<55 

มกราคม 60.2 55.8 57.8 0 31 0 0 

กุมภาพันธ 61.9 55.8 57.8 0 28 0 0 

มีนาคม 58.4 55.7 57.0 0 31 0 0 

เมษายน 58.7 56.8 57.6 0 8 0 0 

พฤษภาคม ไมมีขอมูล             

มิถุนายน 58.9 53.9 56.5 0 22 0 4 

กรกฎาคม 59.2 56.1 57.5 0 8 0 0 

สิงหาคม 59.4 57.9 58.5 0 4 0 0 
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เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ยLeq 24 ชั่วโมง(dBA) 

%>70 
จํานวนวัน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย ตรวจวัด เกิน 70 dB วัน<55 

กันยายน 62.8 56.5 58.5 0 30 0 0 

ตุลาคม 58.6 55.8 57.4 0 31 0 0 

พฤศจิกายน ปดสถานีปรับปรุง             

ธันวาคม ปดสถานีปรับปรุง             

สรุปทั้งป 
              

62.8 53.9 57.6 0 193 0 4 

 
 

แผนภูมิแสดงระดับเสียงรายเดือนป 2557 ประเภทพื้นที่ริมถนน ณ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน  
                  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.

ค่ามาตรฐาน 
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แผนภูมิแสดงระดับเสียงรายเดือนป 2557 ประเภทพื้นที่ทั่วไป ณ สถานีดับเพลิงเขานอย                 
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

หมายเหตุ: เดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2557 ไมมีการตรวจวัด 

-  สถานการณขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 
  ปญหาขยะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่
ขางเคยีงชุมชนเมือง ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนตามทิศทางการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งปจจุบันปริมาณขยะ       
ในเขตชุมชนเมือง เริ่มจะมีปรมิาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังไมไดรับการจัดการ อยางถูกวิธีตามหลัก
สุขาภิบาล ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสระบุรี มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึน รวมปละ 250,074.55 ตัน
เฉลี่ยวันละ 685.14 ตัน/วัน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวนทั้งสิ้น 108 แหง อปท.ที่ใหบริการ
เก็บขยะจํานวน 78 แหง ดําเนินการเก็บขนขยะได รวม 478.7 ตัน/วัน จากขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ
จํานวน 584.13 ตัน/วันขยะมูลฝอยที่อยูนอกเขตพื้นที่ใหบริการ 101.0 ตัน/วัน 

ตารางปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกับจํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสระบุร ี

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อ.เมืองสระบุรี 

ทม.สระบุรี 62,742.00 1.15 72.15 

ทต.ปอกแปก 634.00 1.02 1.00 

ทต.กุดนกเปลา 4,929.00 1.02 5.03 

ทต.ตะกุด 3,801.00 1.02 3.88 

อบต.โคกสวาง 2,960.00 0.91 2.69 

อบต.ดาวเรือง 4,496.00 0.91 5.00 

อบต.ตลิ่งชัน 4,011.00 0.91 6.00 

อบต.ปากขาวสาร 7,678.00 0.91 10.00 

อบต.หนองโน 3,046.00 0.91 2.77 

ค่ามาตรฐาน 

พ.ศ.
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จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อบต.หนองปลาไหล 13,100.00 0.91 11.92 

อบต.หนองยาว 6,863.00 0.91 7.00 

อ.พระพุทธบาท 

ทม.พระพุทธบาท 49,572.00 1.15 57.01 

ทต.พุกราง 4,607.00 1.02 5.00 

ทต.ธารเกษม 3,278.00 1.02 3.34 

อบต.นายาว 3,509.00 0.91 3.19 

อบต.เขาวง 2,686.00 0.91 2.44 

อบต.พุคําจาน 2,460.00 0.91 2.24 

อบต.หนองแก 3,821.00 0.91 3.48 

อบต.หวยปาหวาย 4,097.00 0.91 6.00 

อ.แกงคอย 

ทม.แกงคอย 12,172.00 1.15 15.00 

ทม.ทับกวาง 16,977.00 1.15 19.52 

อบต.ชะอม 5,725.00 0.91 5.21 

อบต.ชําผักแพว 5,547.00 0.91 5.05 

อบต.ตาลเดี่ยว 8,689.00 0.91 7.91 

อบต.เตาปูน 2,158.00 0.91 2.00 

อบต.ทาคลอ 4,055.00 0.91 3.69 

อบต.ทาตูม 2,077.00 0.91 1.89 

อบต.ทามะปราง 3,071.00 0.91 2.79 

อบต.บานปา 8,454.00 0.91 8.00 

อบต.สองคอน 6,779.00 0.91 6.17 

อบต.หวยแหง 6,365.00 0.91 5.79 

อบต.หินซอน 3,063.00 0.91 2.79 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

ทต.หนาพระลาน 7,805.00 1.02 8.00 

อบต.เขาดินพัฒนา 2,226.00 0.91 2.03 

อบต.บานแกง 2,605.00 0.91 8.00 

อบต.ผึ้งรวง 2,154.00 0.91 1.96 

อบต.พุแค 6,325.00 0.91 8.00 

อบต.หนาพระลาน 4,562.00 0.91 4.15 

อบต.หวยบง 4,000.00 0.91 4.00 

อ.เสาไห 

ทต.บานยาง 1,033.00 1.02 1.05 
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จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

ทต.สวนดอกไม 3,415.00 1.02 4.00 

ทต.เสาไห 3,300.00 1.02 3.50 

ทต.เมืองเกา 3,257.00 1.02 3.32 

ทต.หัวปลวก 2,558.00 1.02 2.61 

ทต.ตนตาล-พระยาทด 3,549.00 1.02 4.00 

อบต.ชางไทยงาม 2,660.00 0.91 6.00 

อบต.บานยาง 2,470.00 0.91 3.00 

อบต.มวงงาม 2,165.00 0.91 1.97 

อบต.เริงราง 3,198.00 0.91 15.00 

อ.ดอนพุด 

ทต.ดอนพุด 4,766.00 1.02 6.00 

อบต.ดงตะงาว 2,043.00 0.91 1.86 

อ.บานหมอ 

ทต.ทาลาน 8,372.00 1.02 8.54 

ทต.บานหมอ 3,612.00 1.02 3.68 

ทต.ตลาดนอย 5,500.00 1.02 10.00 

ทต.บางโขมด 5,699.00 1.02 8.00 

ทต.สรางโศก 5,778.00 1.02 6.00 

อบต.โคกใหญ 3,139.00 0.91 2.86 

อบต.เมืองขีดขิน  5,519.00 0.91 6.00 

อบต.ไผขวาง 2,711.00 0.91 2.47 
อบต.หนองบัว 3,500.00 0.91 20.00 

อ.มวกเหล็ก 

ทต.มวกเหล็ก 6,543.00 1.02 8.00 

อบต.ซับสนุน 4,755.00 0.91 5.25 

อบต.มวกเหล็ก 7,188.00 0.91 6.54 

อบต.มิตรภาพ 6,339.00 0.91 5.77 

อบต.ลําพญากลาง 10,921.00 0.91 9.94 

อบต.ลําสมพุง 3,876.00 0.91 3.53 

อบต.หนองยางเสือ 5,534.00 0.91 5.04 

อ.วังมวง 

ทต.วังมวง 3,708.00 1.02 3.78 

ทต.คําพราน 3,328.00 1.02 5.00 

ทต.แสลงพัน 2,961.00 1.02 3.02 

อบต.วังมวง 4,465.00 0.91 4.06 



 -81- 

แผนพฒันาท้องถิน  ปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อ.วิหารแดง 

ทต.วิหารแดง 4,239.00 1.02 10.00 

ทต.หนองหมู 1,477.00 1.02 2.00 

อบต.คลองเรือ 7,227.00 0.91 6.58 

อบต.เจริญธรรม 5,892.00 0.91 5.36 

อบต.บานลํา 5,943.00 0.91 5.41 

อบต.วิหารแดง 3,587.00 0.91 3.26 

อบต.หนองสรวง 5,823.00 0.91 5.30 

อบต.หนองหมู 3,865.00 0.91 3.52 

อ.หนองแค 

ทต.คชสิทธิ ์ 1,290.00 1.02 2.00 

ทต.หนองแค 13,222.00 1.02 14.00 

ทต.หินกอง 9,141.00 1.02 9.32 

ทต.ไผต่ํา 5,576.00 1.02 8.00 

อบต.กุมหัก 3,486.00 0.91 3.17 

อบต.คชสิทธิ์ 3,093.00 0.91 2.81 

อบต.โคกตูม-โพนทอง 1,925.00 0.91 1.75 

อบต.โคกแย 10,048.00 0.91 17.00 

อบต.บัวลอย 2,948.00 0.91 2.68 

อบต.หนองแขม 2,347.00 0.91 2.14 

อบต.หนองไขน้ํา 3,681.00 0.91 7.00 

อบต.หนองจรเข 4,164.00 0.91 3.79 

อบต.หนองจิก 2,638.00 0.91 2.40 

อบต.หนองนาก 3,308.00 0.91 4.00 

อบต.หนองปลาหมอ 3,893.00 0.91 6.00 

อบต.หนองปลิง 3,109.00 0.91 4.00 

อบต.หนองโรง 3,947.00 0.91 3.59 

อบต.หวยขมิ้น 4,129.00 0.91 3.76 

อบต.หวยทราย 3,819.00 0.91 3.48 

อ.หนองแซง 

ทต.หนองแซง 1,248.00 1.02 3.00 

อบต.ไกเสา 2,354.00 0.91 2.14 

อบต.โคกสะอาด 2,129.00 0.91 1.94 

อบต.มวงหวาน 2,874.00 0.91 2.62 

อบต.หนองกบ 3,075.00 0.91 5.00 



 -82- 

แผนพฒันาท้องถิน  ปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อบต.หนองหัวโพ 2,619.00 0.91 2.38 

อ.หนองโดน 

ทต.หนองโดน 2,857.00 1.02 4.00 

อบต.ดอนทอง 2,847.00 0.91 2.59 

อบต.บานกลับ 4,286.00 0.91 3.90 

อบต.หนองโดน 3,692.00 0.91 3.36 
รวมทั้งหมด (ตัน/วัน) 592,759.00 102.54 685.14 

รวมทั้งหมด (ตัน/ป)     250,074.55  

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 

     สถานการณปญหาขยะในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ
ยังไมถูกหลักสุขาภิบาล หรือมีพ้ืนที่กําจัดขยะแตไมไดรับความเห็นชอบจากประชาชนบริเวณใกลเคียง ไมมี
การนําขยะมูลฝอยกลับมาประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ เชน มูลฝอยเปยกสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได 
หรือถามีปริมาณมากพอ สามารถผลิต BIO-GAS ได สวนพลาสติก กระดาษ และโลหะสามารถแยกนําไป 
Recycle อาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานกลิ่น น้ําเสีย แมลงและสัตวนําโรค และผลกระทบ
ในดานทัศนียภาพ ดังเชนปญหาที่ประชาชนรองเรียนเรื่อยมา 

 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบัน 
      จังหวัดสระบุรีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เปน 

1) แบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 4 แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ องคการบริหารสวนตําบลพุแค องคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง               

2) การเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบลหนองแค 
และองคการบริหารสวนตําบลหนองจระเข 

3) นําไปใชเปนพลังงาน (WASTE TO ENERGY) จํานวน 62 แหง  
 

ตารางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสระบุร ี

ผูดําเนินการ 
อปท./สวนราชการ/เอกชน 

ที่เขารวมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะที่
เขาระบบ 
(ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองสระบุรี อบต.ทาคลอ, อบต.พุแค, อบต.หวยบง 
Sanitary/ 
Engineer Landfill 

(ขนาด 101 ไร) 
72.48 

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 

ทต.หนองโดน, อบต.บานกลับ, อบต.เขาวง 
อบต.บานยาง, ทต.หัวปลวก, อบต.เริงราง,     
ทต.ตนตาล-พระยาทด, อบต.ดาวเรือง,  
อบต.หัวยปาหวาย, อบต.ผึ้งรวง,  

Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 160 ไร) 
82.7 
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ผูดําเนินการ 
อปท./สวนราชการ/เอกชน 

ที่เขารวมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะที่
เขาระบบ 
(ตัน/วัน) 

เทศบาลตําบลหนาพระลาน - 
Open Dump 
/Open Burn 

(ขนาด 12 ไร) 
8 

เทศบาลตําบลปอกแปก - 
Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 1.5 ไร) 
1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองโน - 
Open Dump/ 
Open Burn 
  (ขนาด 1.3 ไร) 

0.5 

องคการบริหารสวนตําบลขีดขิน 

ทต.ดอนพุด, ทต.ตลาดนอย,  
อบต.หนองบัว, ทต.สรางโศก,  
ทต.บางโขมด,ทต.ทาลาน, ทต.บานหมอ 

 

WASTE TO 
ENERGY 

(ขนาด 40 ไร) 

68.2 

เทศบาลตําบลมวกเหล็ก - 
Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 20 ไร) 

8 

เทศบาลตําบลพุกราง - 
Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 2 ไร) 

5 

องคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว - 
Open Dump/ 
Open Burn 
 (ขนาด 50 ไร) 

6 

องคการบริหารสวนตําบลซบัสนุน - 
Open Dump/ 
Open Burn 
 (ขนาด 50 ไร) 

5.25 

องคการบริหารสวนตําบลลําพญากลาง - 

Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 5 ไร) 
 

2 

เทศบาลตําบลวังมวง - 
Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 10 ไร) 

2 

เทศบาลตําบลหนองแค อบต.หนองจรเข 
Control Dump 
(ขนาด 18 ไร) 

15 

บริษัททีพีไอ โพลีน 

อบต.มวกเหล็ก, ทต.แสลงพัน, ทต.วิหารแดง 
ทต.คําพราน, ทต.หนองหมู, อบต.เจริญธรรม
อบต.หนองปลิง, อบต.โคกแย, ทต.หินกอง อบต.
หนองจิก, อบต.หนองนาก, ทต.ไผต่ําทต.คชสิทธ,  

WASTE TO 
ENERGY 
(ขนาด 20 ไร) 

207.47 
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ผูดําเนินการ 
อปท./สวนราชการ/เอกชน 

ที่เขารวมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะที่
เขาระบบ 
(ตัน/วัน) 

อบต.หนองไขน้ํา, อบต.ไกเสาอบต.หวยขมิ้น, 
อบต.หนองปลาหมออบต.หวยทราย,           
อบต.หนองกบ,อบต.ตลิ่งชันอบต.มวงงาม,      
ทต.เมืองเกา, ทต.หนองแซง  ทต.เสาไห,        
ทต.ชางไทยงาม, ทต.บานยางทต.สวนดอกไม, 
ทม.แกงคอย, อบต.ทาตูม  อบต.สองคอน,     
อบต.หวยแหงทม.ทับกวาง, อบต.บานปา,     
อบต.เตาปูนอบต.มิตรภาพ, อบต.หนาพระลาน 
อบต.บานแกง, อบต.เขาดินพัฒนา               
ทต.กุดนกเปลา, อบต.หนองยาว, ทต.ตะกรุด  
อบต.โคกสวาง, อบต.หนองปลาไหล           
อบต.ปากขาวสาร 

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7: 2557 

  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ยังมีการดําเนินการที่ยังไมถูกสุขลักษณะ คือ เปนการ
กําจัดแบบเทกอง ไถกลบ หรือเผา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางก็ยังไมมีการจัดการขยะเลยโดย
ประชาชนจะดําเนินการกําจัดกันเอง 

ตารางแสดงพื้นที่ขนาดการเกิดขยะสะสมในจังหวัดสระบุรี 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ผูดําเนินการ 

การประเมินขยะสะสมใน site ไมถูกตอง 

ท่ีอยู 

พิกดั (UTM) 
ขนาดของกองขยะ 
(เมตร) 

ปริมาตร
ขยะ 

ความ
หนาแนน 

ปริมาณ
ขยะสะสม 

แกน X แกน Y อปท. เอกชน ระบุชื่อ กวาง ยาว 
สูง     
(สูง+
ลึก) 

(ลบ.ม.) 
(ตัน/ลบ.
ม.) 

ตัน 

1.บานโคกดินแดง 
หมู 11 ต.พุแค  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ. สระบุร ี

709781.91 1622846.37 1 
 

ทม.
สระบุร ี      

- 

2.บานพุขามหวาน 
หมู 5  ต.พระพุทธบาท  
อ.พระพุทธบาท   
จ.สระบุร ี

690472.43 1629099.57 1 
 

ทม.พระ
พุทธบาท 

200 300 8 480000 0.3 144,000 

3.บานหนองสามหาง
หมู 9  ต.หนาพระลาน   
อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.สระบุร ี

701643.84 1623498.85 1 
 

ทต.หนา
พระลาน 

80 120 5 48000 0.3 14,400 

4.บานหนองโนเหนือ 
หมูที่ 3 ต.หนองโน  
 อ.เมือง จ.สระบุร ี

701312.65 1603518.56 1 
 

ทต.ปอก
แปก 

50 80 3 12000 0.3 3,600 

5.บานหนองโนเหนือ
หมูที่ 3 ต.หนองโน  
อ.เมือง จ.สระบุรี 

701312.65 1603518.56 1 
 

อบต.
หนองโน 

60 100 3 18000 0.3 5,400 

6.บานสะพานดิน 
หมูที่ 8 ต.บานหมอ  
อ.บานหมอ จ.สระบุร ี

687196.49 1617829.99 1 
 

อบต.
เมือง
ขีดขิน 
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สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ผูดําเนินการ 

การประเมินขยะสะสมใน site ไมถูกตอง 

ท่ีอยู 

พิกดั (UTM) 
ขนาดของกองขยะ 
(เมตร) 

ปริมาตร
ขยะ 

ความ
หนาแนน 

ปริมาณ
ขยะสะสม 

แกน X แกน Y อปท. เอกชน ระบุชื่อ กวาง ยาว 
สูง     
(สูง+
ลึก) 

(ลบ.ม.) 
(ตัน/ลบ.
ม.) 

ตัน 

7.บานเขามะกอก 
หมู 5 ต.มิตรภาพ  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี

736078.35 1619996.63 1 
 

ทต.
มวกเหล็ก 

60 80 3 14400 0.3 4,320 

8.บานหนองโคก 
หมู 8 ต.พุกราง  
อ.พระพุทธบาท  
จ.สระบุร ี

687147.62 1624202.08 1 
 

ทต.พุก
ราง 

40 80 5 16000 0.3 4,800 

9.บานโคกเชือก 
หมูที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว   
อ.แกงคอย จ.สระบุร ี

718365.24 1609829.59 1 
 

อบต. 
ตาลเด่ียว 

60 120 5 36000 0.3 10,800 

10.บานซับขามหมู 4  
ต.ซับสนุน  อ.
มวกเหล็ก     จ.สระบุร ี

743074.86 1647480.69 1 
 

อบต. 
ซับสนุน 

40 80 3 9600 0.3 2,880 

11.บานหนองดินแดง 
หมูที่ 11   
ต.ลําพญากลาง  
อ.มวกเหล็กจ.สระบุร ี

753216.87 1648912.38 1 
 

อบต.ลํา
พญา
กลาง 

40 80 3 9600 0.3 2,880 

12.บานคําพราน 
หมู 1   ต.คําพราน   
อ.วังมวง   จ.สระบุรี 

726420.29 1640738.36 1 
 

ทต.วัง
มวง 

80 120 3 28800 0.3 8,640 

13.บานหนองจรเข  
หมู 5  ต.หนองจรเข  
อ.หนองแค   จ.สระบุร ี

703466.79 1584296.59 1 
 

ทต. 
หนองแค       

14.ถ.มิตรภาพแกง
คอย-มวกเหล็ก 
อ.แกงคอย  จ.สระบุร ี

727711.63 1620426.11 
 

1 
บ.ทีพีไอ
โพลีน       

รวม 13 1 201,720  

  

10. อื่นๆ  
ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 

 

จังหวัดสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมประกาศบังคับใช 
ทั้งหมด 9 ผัง  ไดแก  

1) ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี   
2) ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี   
3) ผังเมืองรวมเมืองแกงคอย  
4) ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท  
5) ผังเมืองรวมเมืองหนองแค   
6) ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย   
7) ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง    
8) ผังเมืองรวมชุมชนทาลาน  
9) ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง   
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสระบุรี GPP ป 2555 
 

 
 

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในป 2555 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.0 จากป 2554  
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 280,966 บาทตอป และสูงเปนลําดับที่ 9 ของประเทศ เปนลําดับ 2 ของ
จังหวัดภาคกลาง โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมตามราคาประจําป 201,580 ลานบาท ซึ่งสาขาการผลิตดาน
อุตสาหกรรมมีมูลคาสูงสุดของสาขาการผลิตทั้งหมด คือ 116,298 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมา 
ไดแก สาขาไฟฟา ประปาและโรงแยกกาซ มีมูลคาการผลิต 17,545 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.70  และ
สาขาการขายสง การขายปลีก มีมูลคา 16,502  ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.19 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา 
 (หนวย : ลานบาท) 

สาขาการผลิต 2551 2552 2553 2554 2555 
ภาคเกษตร 8,004 9,055 9,846 11,380 12,747 
    เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 7,765 8,823 9,583 11,099 12,463 
    ประมง 239 233 262 281 284 
ภาคนอกเกษตร 145,726 163,382 173,204 174,361 188,833 
    การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 6,484 7,382 7,592 7,320 7,738 
    อุตสาหกรรม 86,210 100,440 107,697 109,749 116,298 
    ไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ 14,189 15,862 16,045 14,590 17,545 
    กอสราง 1,796 2,056 2,529 2,441 4,753 
    การขายสง การขายปลีก ฯ 14,332 14,314 15,297 15,907 16,502 
    โรงแรมและภัตตาคาร 395 408 468 475 478 
    การขนสง สถานที่เก็บสนิคาและการคมนาคม 5,267 5,068 4,925 4,855 5,208 
    ตัวกลางทางการเงนิ 2,767 2,847 2,880 3,093 3,590 
    บริการดานอสงัหาริมทรัพย ฯ 3,591 3,644 3,724 3,677 3,872 
    การบริหารราชการและการปองกันประเทศฯ 5,145 5,292 5,737 5,909 6,077 
    การศึกษา 2,926 3,168 3,367 3,278 3,417 
    บริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 2,002 2,316 2,300 2,424 2,575 
    การใหบริการชุมชน สงัคมฯ 462 481 480 535 587 
    ลูกจางในครวัเรือนสวนบุคคล 160 105 163 107 194 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 153,730 172,437 183,049 185,740 201,580 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท) 222,392 244,953 255,458 258,997 280,966 
ประชากร (1,000 คน ) 691 704 717 717 717 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

การเงิน การคลัง          
(หนวย : ลานบาท) 

ประเภท 
ปงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 
ดานรายได 13,203.94 10,611.22 8,333.99 9,452.53 9,550.08 
ดานรายจาย 8,465.79 10,065.01 12,884.29 8,975.48 8,809.40 
ดานฐานะการคลัง 4,738.15 546.21 -4,550.30 477.05 740.68 

      ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดสระบุร ี
 
 

 การจัดเก็บรายไดของจังหวัดสระบุรี ในชวงป 2553– 2557 มีแนวโนมหดตัวเฉลี่ยรอยละ  2.25 
ตอป โดยมียอดการจัดเก็บรายไดสูงสุดในป 2553 จํานวน 13,203.94  ลานบาท 
 การเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัดสระบุรี ในชวงป  2553 – 2557 มีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.41 ตอป โดยมียอดการเบิกจายสูงสุดในป 2555 จํานวน 12,884.29 ลานบาท  
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เงินฝากและสินเชื่อ 
(หนวย : ลานบาท) 

 ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเชื่อ 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

ธนาคารพาณิชย 43,471 54,789 57,166 43,687 54,787 61,016 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21,086 23,567 24,813 25,771 30,630 34,254 
- ธนาคารออมสิน 12,613 13,645 14,846 12,292 13,724 14,038 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห 1,248 1,251 1,324 7,171 7,322 7,603 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 
7,225 8,671 8,643 6,308 9,584 12,613 

รวมทั้งสิ้น 64,557 78,356 81,979 69,458 85,417 95,270 
ที่มา :  ธนาคารแหงประเทศไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห และ ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุร ี
 
 

เงินฝากธนาคารพาณิชยของจังหวัดสระบุรี ในชวงป  2554 – 2556  มีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 12.51 ตอป โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในป 2556 จํานวน 57,166 ลานบาท  
  เงินฝากของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ในชวงป 2554-2556 มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ  
11.89 ตอป โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในป 2556 จํานวน 24,813 ลานบาท    
  สินเชื่อของธนาคารพาณิชยในชวงป 2554 – 2556 มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ  
16.48 ตอป โดยมียอดเงินสินเชื่อสูงสุดในป 2556 จํานวน 61,016 ลานบาท    
  สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร)  ชวงป 2554-2556 มีแนวโนมขยายตวัเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
17.80 ตอป โดยมียอดสินเชื่อของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจสูงสุดในป 2556 จํานวน 34,254 ลานบาท   
  สําหรับป 2557 ตั้งแตตนปถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ธนาคารพาณิชยมีปริมาณเงินฝาก
จํานวน 59,586  ลานบาท และปริมาณสินเชื่อจํานวน 59,927 ลานบาท และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร)  มียอดเงิน
ฝากจํานวน 23,929 ลานบาท และสินเชื่อจํานวน  36,522  ลานบาท 
 

รายไดจากภาษ ี
          ในปงบประมาณ 2556  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี สามารถจัดเก็บภาษีได จํานวน 
8,896.111 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอนระยะเดียวกัน 981.487 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.40 โดยจัดเก็บได
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก เริ่มคลี่คลายและเริ่มปรับตัวดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สําหรับปงบประมาณ 2557  เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน จากการขับเคลื่อนของอุปสงค
ภายในประเทศ และการฟนตัวของภาคการผลิต รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของภาครัฐบาล   
ซึ่งคาดวาจะมีผลทําใหการจัดเก็บภาษีเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
 
  



 -89- 

แผนพฒันาท้องถิน  ปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีอากรปงบประมาณ 2556 กับปงบประมาณ 2555 
 
     ประเภทภาษี        ผลจัดเก็บ            ผลจัดเก็บ       เพิ่มขึ้น/ลดลง(ลานบาท)    รอยละ 
                                      ป 2555             ป 2556 
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา       1,505.390        1,737.002      231.612   15.39 
ภาษีเงนิไดนิติบุคคล       2,401.976  3,923.408      521.432             21.71 
ภาษีมูลคาเพิ่ม        3,730.716  3,923.376      192.660        5.16 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ           176.163     203.708        27.545   15.64 
อากรแสตมป           97.967              105.463               7.495              7.65 
อ่ีน ๆ             2.411                    3.153         0.742    30.79                            
 รวม            7,914.624         8,896.111      981.487     12.40 
 
 

สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระบรุี 

หนวย  :  ลานบาท 
ประเภทภาษีอากร ปงบประมาณ

2552 
ปงบประมาณ

2553 
ปงบประมาณ

2554 
ปงบประมาณ

2555 
ปงบประมาณ

2556 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 1,055.660 1,123.583 1,302.572 1,505.390 1,737.002 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,689.078 2,349.256 2,723.862 2,401.976 2,923.408 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,977.638 3,543.707 3,769.611 3,730.716 3,923.376 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45.876 76.596 150.599 176.163 203.708 
อากรแสตมป 58.085 77.637 82.979 97.967 105.463 
อื่น ๆ 2.470 2.331 2.566 2.411 3.153 

รวม 5,828.807 7,173.110 8,032.189 7,914.624 8,896.111 
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สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระบรุี รายพื้นท่ีสาขา 

ปงบประมาณ  2556 
หนวย  :  ลานบาท 

พื้นท่ีสาขา 
ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได 
นิติบุคคล 

ภาษีมูลคา 
เพิ่ม 

ภาษี
ธุรกิจ
เฉพาะ 

อากร
แสตมป 

อื่น ๆ รวม 

หนองแค 507.923 1,385.322 804.464 4.376 3.520 0.517 2,706.122 
แกงคอย 288.324 468.496 1,534.976 5.210 3.538 0.332 2,300.875 
เมืองสระบุรี 226.229 359.976 558.734 20.220 25.753 0.705 1,191.617 
พระพุทธบาท 98.012 107.493 482.486 2.506 1.373 0.235 692.106 
บานหมอ 130.758 370.321 212.040 1.560 1.183 0.175 716.036 
เฉลิมพระเกียรต ิ 35.778 53.154 126.388 2.315 0.401 0.180 218.216 
มวกเหล็ก 52.493 38.185 64.119 1.131 0.931 0.175 157.034 
เสาไห 17.434 25.041 63.062 2.258 0.431 0.138 108.365 
วิหารแดง 18.073 8.755 25.750 1.239 0.446 0.123 54.386 
วังมวง 47.306 5.483 23.600 1.177 0.271 0.079 77.917 
ดอนพุด 8.030 39.784 18.027 0.003 0.843 0.010 66.697 
หนองแซง 3.919 0.656 7.164 0.577 0.116 0.045 12.476 
หนองโดน 2.099 0.997 2.565 0.008 0.032 0.022 5.723 
ขายทอดตลาด - - - - - 0.418 0.418 
รวม 1,436.378 2,863.663 3,923.376 42.581 38.837 3.153 8,307.990 

หนวยงานอื่น 300.624 59.745 - 161.127 66.626 - 588.121 

รวมทั้งสิ้น 1,737.002 2,923.408 3,923.376 203.708 105.463 3.153 8,896.111 

ที่มา  :  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สระบุรี 
ขอมูล ณ  30  กันยายน  2556 
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รายไดจากการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการจัดเก็บรายไดสูงกวาปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 32.36 และสูง

กวาประมาณการที่ตั้งไว คิดเปนรอยละ 28.67  โดยมีสาเหตุที่จัดเก็บรายไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจากได
เรงรัดและติดตามเพ่ือใหจัดเก็บภาษี เปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจัดทําแผน/
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การตรวจเยี่ยม แนะนําและตรวจปฏิบัติการเพ่ือให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในความรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับของ
ทางราชการ รวมถึงผูกจิตสํานึกใหผูประกอบการไดรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมถึงโทษที่จะไดรับ
ในการกระทําผิดกฎหมายสงผลใหการจัดเก็บภาษีสูงกวาเปาหมาย 

(หนวย : บาท) 
หมายเหตุ:  ใหรายงานเฉพาะภาษีที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตพื้นที่ (แมวาจะชําระที่อ่ืน) 

ที่มา : สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี 
 
 
 

ประเภทรายได เก็บไดจริง (2556) 
เก็บไดปที่แลว 

(2555) 

เปรียบเทียบกับปที่แลว 

ประมาณการ (+) สูง (-) ต่ํา 

จํานวนภาษ ี รอยละ 

ภาษีน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน 

3,221,783.87 6,595,594.59 (3,373,810.72) (51.15) 5,087,000.00 

ภาษียาสูบ - - - - - 
ภาษีสุรา 5,127,513.75 4,885,796.10 241,717,65 4.95 5,412,000.00 
ภาษีเบียร - - - - - 
ภาษีรถยนต 12,000.00 610,260.00 (598,260.00) (98.03) - 
ภาษีเครื่องดื่ม 2,938,768.37 2,796,645.05 142,123.32 5.08 2,586,000.00 
ภาษีเครื่องไฟฟา - - - - - 
ภาษีรถจักรยานยนต - 8,709.00 (8,709.00) (100.00) - 
ภาษีแบตเตอรี ่ 278,170,160.00 221,964,235.00 56,205,925.00 25.32 251,203,000.00 
ภาษีสนามมา - - - - - 
ภาษีสนามกอลฟ 1,366,069.42 1,040,172.00 325,897.42 31.33 1,015,000.00 
ภาษีผลิตภณัฑ เครื่องหอม 1,881.00 3,721.00 (1,840.00) (49.45) - 
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - - - - 
ภาษีไพ - - - - - 
ภาษีสถานอาบน้ํา          
อบตัวหรือนวดตัว 

509,043.00 440,320.00 68,723.00 15.61 503,000.00 

ภาษีหินออนและ
หินแกรนิต 

- - - - - 

ภาษีสถานบันเทิงดสิโกเธค - - - - - 
รายไดเบ็ดเตล็ด 4,253,948.28 3,214,016.18 1,039,932.10 32.36 3,306,000 

รวม 295,601,167.69 241,559,468.92 54,041,698.77 22.37 269,112,000.00 
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การพัฒนาชุมชน 
 จังหวัดสระบุรีใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนใหสูงข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคมและการปกครองโดยใหการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของประชาชนพัฒนากลุม/องคกร  อาสาสมัครและผูนําทองถิ่นพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการพัฒนา
ชุมชนซึ่งไดดําเนินการในจังหวัดสระบุร ีดังนี้ 

1. การพัฒนาองคกร/อาสาสมัครฯ 
1.1  อาสาพัฒนาชุมชน/ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน    3,722  คน 
   -  ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน         186  คน 
   -  อาสาพัฒนาชุมชน                  3,536  คน 
1.2  องคกรสตรีจังหวัดสระบุร ี
   องคกรสตรีจังหวัดสระบุรี  มี 4 ระดับ ดังนี ้

1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  (กพสม.) จํานวน   886  คณะ  7,974 คน 
2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล    (กพสต.) จํานวน    98  คณะ  1,772 คน 
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ   (กพสอ.) จํานวน    13  คณะ    196 คน 
4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  (กพสจ.) จํานวน      1  คณะ     27   คน 
และมีสมาชิกองคกรสตร ีทุก 13 อําเภอ จํานวน 17,500 คน  

1.3 ระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัดสระบรุ ี
- คณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชน จ.สระบุรี(มชช.) 1 คณะ จํานวน 27 คน 
- คณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนอําเภอ 13 คณะ จํานวน  130 คน 
- กลุมเปาหมายที่ผานระบบมาตรฐานงานชุมชน ป 2548–2556 จํานวน 1,775 หนวยนับ 

1. ผูนําชุมชน    1,196 หนวยนับ 
2. กลุม/องคกรชุมชน      297 หนวยนับ 
3. เครือขายองคกรชุมชน      131 หนวยนับ 
4. ชุมชน        151 หนวยนับ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
2.1 การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสระบุร ี

 จังหวัดสระบุรีมีจํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้งหมด 1,026 กองทุน รวมเปนเงิน 
1,026 ลานบาท แยกได กองทุนหมูบาน จํานวน 973 กองทุน และกองทุนชุมชนเมือง จํานวน  53 กองทุน 

ผลการประเมินศักยภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ป 2546  
อยูในระดับ  AAA จํานวน  245  กองทุน  ไดรับอนุมัติและโอนเงินเพิ่มทุนใหกองทุนฯ แลว  แหงละ  
100,000 บาท จํานวน  207 แหง  รวมเปนเงิน  20.7  ลานบาท 

ปจจุบัน  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี  จดทะเบียนนิติบุคคลแลว  
1,013 กองทุน  และยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลใน  5  อําเภอ  รวม  13  กองทุน   

การดําเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง ระยะที่  2 
จากนโยบายรัฐบาลที่ใหมีการเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 2 ในป 2552 จนสิ้นสุด ณ วันที่  24 

กันยายน 2556 จังหวัดสระบุรีมีกองทุนหมูบานที่ไดรับการโอนเงินเพ่ิมทุนกองทุนหมูบาน  
จํานวน 961  กองทุน แยกเปน  ดังนี ้

-  กองทนุหมูบานที่เพ่ิมทุน  200,000  บาท   จํานวน  895  กองทุน 
รวมเปนเงิน     179,000.000 บาท 
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-  กองทุนหมูบานที่เพ่ิมทุน  400,000  บาท   จํานวน   65  กองทุน 
รวมเปนเงิน      26,000,000   บาท 

-  กองทุนหมูบานที่เพ่ิมทุน  600,000  บาท  จํานวน     1  กองทุน 
รวมเปนเงิน    600,000  บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น   205,600,000  บาท 

คงเหลือกองทุนที่ยื่นเอกสารขอรับการเพิ่มทุนฯ แลว แตยังไมไดรับการอนุมัติโอนเงิน จํานวน 9 กองทุน  
และคงเหลือกองทุนที่ยังไมไดยื่นเอกสารขอรับการเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 2  จํานวน  43  กองทุน 

การดําเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง ระยะที่  3  
จากนโยบายรัฐบาลท่ีใหมีโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3  แหงละ 1 ลานบาท ในป  2555 ซึ่งจังหวัด

สระบุรี มีกองทุนหมูบานที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมทุนฯจํานวน  1,013  กองทุน ณ วันที่  5 สิงหาคม 
2556  มีกองทุนหมูบานที่ยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนและผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนฯ ระดับจังหวัดแลว  จํานวน  389  กองทุน   

**  กองทุนหมูบานที่ไดรับการจัดสรรโอนเงินเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 3  แลว  จํานวน  288  กองทุน 
**  คงเหลือกองทุนหมูบานที่ยงัไมไดรับการอนุมัติโอนเงิน 101 กองทุน  

คงเหลือกองทุนที่ยังไมยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนเพ่ิมทุนฯ  ระยะที่ 3  จํานวน  624  กองทุน 
โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรูกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
สทบ. กําหนดการดําเนินงานโครงการสถาบันการเรียนรูกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อเปน

ศูนยกลางของการถายทอดองคความรูใหกับสมาชิกและกองทุนท่ีอยูรอบขางในภูมิภาคตางๆ ดวย
กระบวนการบริหารจัดการโดยหมูบานและชุมชนเอง เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน โดยมีเปาหมายจัดตั้งทั่วประเทศ 
จํานวน  100  แหง  โดยอยางนอยจะมีจังหวัดละ 1 แหง ซึ่งทางฝายเลขานุการไดใหทุกอําเภอเสนอรายชื่อ
กองทุนหมูบานที่เปนศูนยเรียนรู และไดดําเนินการคัดเลือกกองทุนหมูบาน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด จํานวน 3 แหง  ดังนี้ 

1)  กองทุนหมูบานขนาดใหญ  คือ  บานปายาง  ตําบลบานลํา  อําเภอวิหารแดง   
2)  กองทุนหมูบานขนาดกลาง  คือ  บานศรีปทุม  ตําบลหนองโรง  อําเภอหนองแค   
3)  กองทุนหมูบานขนาดเล็ก  คือ  บานพะเยาว  ตําบลศาลารีไทย  อําเภอเสาไห   

และคณะทํางานขับเคลื่อนสถาบันการเรียนกองทุนฯ  ของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
สาขา 13  ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหมูบานเพ่ือจัดตั้งสถาบันการเรียนรูกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองของจังหวัดสระบุร ีคือ บานพะเยาว หมูที่  2  ตําบลศาลารีไทย  อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุร ี

2.2  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุร ี
       ประกอบดวยคณะกรรมการระดับตาง ๆ ดังนี ้
       1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุร(ี คกส.จ) 1 คณะ จํานวน 18 คน  

โดยมีนางชมพูนุช วงษไพร (อ.บานหมอ) เปนประธานและนางชลอศร ีอินตะ (อ.เฉลิมพระเกียรติฯ) เปนเลขานุการ  
        2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ( คกส.ต) 110 คณะ จํานวน 1,630 คน  
        3. คณะทํางานสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล ในระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน และพัฒนาการอําเภอเปนเลขานุการ  
                 4. คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนเลขานุการ  
 
 



 -94- 

แผนพฒันาท้องถิน  ปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี 
 ม ีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ไดแก สตรีผูมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณ ขึ้นไป 
จากทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ (ณ วันที่ 3 กันยายน 2556) ดังนี้  
 สตรีสมัครเปนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนสมาชิก 106,566 ราย แยกเปนสมาชิกที่ผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติ จํานวน 99,191 ราย ไมผานการตรวจสอบ จํานวน 6,896 ราย รอผลการตรวจสอบ 
จํานวน 479 ราย 

2.3 การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ  OTOP 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงาน OTOP ในป 2555 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี ้
2.3.1 ผลการลงทะเบียนผูผลิต  ผูประกอบการ OTOP ป 2555  จํานวน  5  ผลิตภัณฑ 

1)  ประเภทอาหาร   79 ผลิตภัณฑ 
2) ประเภทเครื่องดื่ม   9 ผลิตภัณฑ 
3) ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 28 ผลิตภัณฑ 
4) ประเภทของใชและเครื่องตกแตง 132 ผลิตภัณฑ 
5) ประเภทสมุนไพร   15 ผลิตภัณฑ 

2.3.2 การดําเนินงานเครือขาย OTOP 
- เครือขาย OTOP ระดับอําเภอ จํานวน 13 เครือขาย สมาชิก135 คน 
- เครือขาย OTOP ระดับจังหวัด จํานวน    1 เครือขาย สมาชิก 26 คน 
- เครือขาย OTOP ประเภทผลิตภัณฑ  จํานวน 1  เครือขาย  สมาชิก  25  คน 

       2.3.3  ยอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดสระบุรี  จาก 13 อําเภอ(ตุลาคม 
2555 – กันยายน 2556)  จํานวน  648,775,530 บาท 
 2.4  การดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
  1)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต   จํานวน 377 กลุม  
  2)  สมาชิกปจจุบัน   33,831 คน 
  3)  เงนิสัจจะสะสม  208,480,968 บาท 
  4)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ  40  กลุม 
  5)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติที่ไดรับการตรวจสุขภาพ  65  กลุม 
  6)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตระดับดี (3)    212  กลุม 
  7)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตระดับปานกลาง (2)    121  กลุม 
  8)  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตระดับปรับปรุง (1)    44  กลุม 

2.5   การดําเนินงานกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)  
ป พ.ศ.2536 รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาขุมขน เปนหนวยงาน

ขับเคลื่อนดําเนินโครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ) จํานวนเงนิสนับสนุนกองทุนหมูบานละ 280,000 บาท 
ดําเนินการใน 11,608 หมูบาน แบงเปน ระยะที่ 1 ระหวางป 2536 – 2540  และระยะที่ 2 ระหวางป 
พ.ศ.2540 - 2544 ดําเนินการอีก 17.626 หมูบาน รวม 29,234 หมูบาน โดยรัฐบาลสนบัสนุนเงินทุนใน
ระดับหมูบานสําหรับครัวเรือนเปาหมายยืมไป ประกอบอาชีพ โดยไมมีดอกเบี้ย เพ่ือแกไขปญหาความยากจน
ของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเรงรัดพัฒนา  
ในป พ.ศ.2556 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน 
(กข.คจ.)  ดังนี ้
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  1)  หมูบานเปาหมายโครงการ กข.คจ.     235  หมูบาน 
  2)  ครัวเรือนหมูบาน กข.คจ.  21,631  ครัวเรือน 
  3)  ครัวเรือนเปาหมาย     9,169  ครัวเรือน 
  4)  ครัวเรือนท่ียืมเงิน กข.คจ.    6,473  ครัวเรือน 
  5)  จํานวนเงินยืม ตามโครงการ กข.คจ. 66,143,300 บาท   

3. การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดสระบุรี  ไดดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตป พ.ศ.2550 ใน 13 อําเภอ 

972 หมูบาน และไดดําเนินการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต ป 2552 จนถึงปจจุบัน  ในป พ.ศ.2556  
จังหวัดสระบุรีไดดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
จํานวน 67 หมูบานโดยกําหนดใหมีการผานเกณฑประเมินและรับรองหมูบานพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประกาศเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดสระบุรีขึ้น  ซึ่งจะทําใหการพัฒนาหมูบาน
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปปฏิบัติไดจนเปนวิถีชีวิตขยายผลในหมูบาน/ชุมชนอ่ืน
ตอไป  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหมูบาน/ชุมชน 
     ระดับการพฒันาของหมูบาน       
 ระดับพออยู  พอกิน  จํานวน  34  หมูบาน / ระดับอยูดี  กินดี   จํานวน  32  หมูบาน 

 /ระดับมั่งมี  ศรีสุข      จํานวน    1  หมูบาน 
 4. การดําเนินงานศูนยเรียนรูชุมชน 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  สนับสนุนการดําเนินงานศูนยเรียนรูชุมชน  ตั้งแต ป พ.ศ.
2551 จนถึงปจจุบันในพ้ืนที่ 13 อําเภอ  ศูนยเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล ขาวสารความรูของ
ชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู  ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ สืบทอดภูมิปญญา  
วัฒนธรรมคานิยมและเอกลักษณของชุมชน  อันจะเปนแหลงในการจัดการเรียนรูของคนในชุมชน  โดยมี
คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูชุมชน ผูนําชุมชน องคกรประชาชน และปราชญชาวบานรวมกันจัดการ
ความรู 
 โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนนํารองในพ้ืนที่ 13 อําเภอ  ตั้งแตป 2551 – 2554  
จํานวน  36  แหง  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม จํานวน  13  แหง  ในป 2555  
สนับสนุนใหมีการพัฒนาศนูยเรียนรูชุมชนเปนศูนยเรียนรูชุมชนสมบูรณแบบ  และรักษาสถานภาพศูนย
เรียนรูชุมชนสมบูรณแบบในป 2556 

 

 

ความจําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.) 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)  เปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค ตามเกณฑ

มาตรฐานข้ันต่ําของเครื่องชี้วดัวา  อยางนอยคนไทยควรจะมีระดับความเปนอยูไมต่ํากวาระดบัไหน  ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ  และทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเองวาในขณะนี้คุณภาพชีวติของตนเอง  ครอบครวั 
รวมไปถึงหมูบานอยูในระดับใด  มีปญหาที่จะตองแกไขในเรื่องใดบาง  เปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ 
 ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเปนพ้ืนฐาน
ของคนในครัวเรือนในดานตาง ๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเอาไววา คนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
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ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2556 ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน   
2556 จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ  รวม 13 อําเภอ 98 ตําบล 886 หมูบาน (นอกเขต
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล)  สรุปผลการจัดเก็บขอมูล  ดังนี้ 

ครัวเรือนทั้งหมด  จํานวน  82,082   ครัวเรือน   
ประชาชนท่ีอาศัยอยูจริง จํานวน  294,065  คน   
จําแนกเปน              เพศชาย   143,127 คน   คิดเปนรอยละ  48.67 
            เพศหญิง  150,938 คน   คิดเปนรอยละ  51.33 
อายุสวนใหญ -  26 ปเต็ม – 49 ปเต็ม  113,677 คน   คิดเปนรอยละ  38.66 

- 50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม    44,901 คน   คิดเปนรอยละ  15.27 
- มากกวา 60 ปเต็ม ขึ้นไป 42,081 คน   คิดเปนรอยละ  14.31 

        สวนใหญประกอบอาชีพ -  รับจางทั่วไป        129,214 คน   คิดเปนรอยละ  43.90 
    -  กําลังศกึษา      60,187 คน   คิดเปนรอยละ  20.50 
    -  ไมมีอาชีพ      22,781 คน   คิดเปนรอยละ    7.70 
          สวนใหญนับถือศาสนา -  พุทธ    292,900 คน  คิดเปนรอยละ  99.60 
ระดับการศึกษาของคนในตําบล -  จบชั้นประถมศึกษา   127,834 คน  คิดเปนรอยละ  45.00 
    -  มธัยมศึกษาตอนตน    55,240 คน  คิดเปนรอยละ  19.40 
    -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    42,705 คน  คิดเปนรอยละ  15.00 

รอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ 5 ลําดับแรก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ลําดับ

ที ่
ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวนที่
สํารวจทั้งหมด 

จํานวนที ่
ไมผานเกณฑ 

คิดเปน 
รอยละ 

1 ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ป ที่ไมได 
เรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

49 คน 9 คน 18.37 

2 ตัวชี้วัดที่ 3  เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว 
อยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 

1,174 คน 208 คน 11.94 

3 ตัวชี้วัดที่ 6   คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

162,564 คน 11,267 คน 6.93 

4 ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ครบทุกเรื่อง 

82,082 คร. 5,591 คร. 6.81 

5 ตัวชี้วัดที่22คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมีรายได 36,803 คน 2,284 คน 6.21 
  

 

ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน(จปฐ.)ป 2556เก่ียวกับรายไดประชาชน จังหวัดสระบุรี  
มรีายไดเฉลี่ย  80,950 บาทตอคนตอปหรือ รายไดเฉลี่ย 290,010 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งสูงกวารายได
เฉลี่ยในป 2555 (ป 2555 ประชาชนจังหวัดสระบุรี มีรายไดเฉลี่ย 75,188 บาทตอคนตอป และ รายไดเฉลี่ย 
275.908 บาทตอครัวเรือนตอป) และในป 2556 มีครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป/คน จํานวน
ทั้งสิ้น 25 ครัวเรือน โดย 

-  ครัวเรือนตกเกณฑรายได ซ้ํากับ ป 2555 จํานวน 14 ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนตกเกณฑรายได ป 2556 (ใหม) จํานวน 11 ครัวเรือน 
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 เรียงลําดับอาํเภอที่ประชาชนมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป  มากท่ีสุด  5  อันดับ  ไดแก 
  ลําดับที่ 1   อําเภอเมืองสระบุร ี  94,554  บาท 
  ลําดับที่ 2   อําเภอมวกเหล็ก  94,547  บาท 
  ลําดับที่ 3   อําเภอวังมวง   91,311  บาท 
  ลําดับที่ 4   อําเภอเสาไห   91,045  บาท 
  ลําดับที่ 5   อําเภอหนองแซง  84,707  บาท 
 เรียงลําดับอาํเภอที่ประชาชนมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป   นอยที่สุด  5  อันดับ  ไดแก 
  ลําดับที่ 1   อําเภอวิหารแดง  59,757  บาท 
  ลําดับที่ 2   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 68,255  บาท 
  ลําดับที่ 3   อําเภอดอนพุด  69,948  บาท 
  ลําดับที่ 4   อําเภอพระพุทธบาท  73,295  บาท 
  ลําดับที่ 5   อําเภอหนองแค  75,002  บาท 
 รายจายเฉลี่ยครัวเรือน    - รายจายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 164,938  บาท/ป 
      - รายจายบุคคลรวมเฉลี่ย           46,039  บาท/ป 
 แหลงรายจายครัวเรือน    - ตนทุนการผลิต       36,134  บาท/ป 

- อุปโภคบริโภคท่ีจําเปน    92,494  บาท/ป 
- อุปโภคบริโภคท่ีไมจําเปน   19,824  บาท/ป 
- ชําระหนี้สิน     16,486  บาท/ป 
 

อําเภอ 
รายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายไดบุคคลเฉลี่ย (บาท/ป) 
ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 

เมืองสระบุรี 342,945 311,054 88,261 94,554 
แกงคอย 261,758 299,524 70,065 81,988 
หนองแค 271,273 293,632 69,487 75,002 
วิหารแดง 225,780 196,251 65,263 59,757 
หนองแซง 299,584 309,957 81,841 84,707 
บานหมอ 260,423 283,973 76,884 84,187 
ดอนพุด 223,701 248,425 64,184 69,948 
หนองโดน 273,054 294,632 75,798 82,199 
พระพุทธบาท 258,814 273,238 71,152 73,295 
เสาไห 297,961 314,227 83,782 91,045 
มวกเหล็ก 307,455 338,096 85,863 94,547 
วังมวง 295,823 330,469 82,457 91,311 
เฉลิมพระเกียรติ 233,199 240,607 65,889 68,255 

ทุกพื้นที่ 275,908 290,010 75,188 80,950 

  จากตาราง พบวา รายไดครัวเรือนเฉลี่ยในป 2556 สูงกวารายไดครัวเรือนเฉลี่ยในป 2555  
จํานวน 14,105 บาท คิดเปนรอยละ 5.11 และรายไดบุคคลเฉลี่ยในป 2556 สูงกวารายไดบุคคลเฉลี่ยในป 
2555 จํานวน 5,762 บาท คิดเปนรอยละ 7.66 
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เปรียบเทียบรายจายครัวเรือน ป 2555 – 2556 

อําเภอ 
ตนทุนการผลิต อุปโภคบริโภคท่ีจําเปน อุปโภคบริโภคท่ีไม

จําเปน 
ชําระหนี้สิน 

ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 

เมืองสระบุรี 18,985 20,674 116,839 96,998 18,780 14,548 18,416 14,355 

แกงคอย 27,261 24,765 84,106 100,370 20,412 19,309 19,532 16,462 

หนองแค 30,954 32,125 94,472 103,937 20,952 23,106 13,319 11,060 

วิหารแดง 32,390 18,488 83,011 87,005 14,573 16,580 9,657 12,094 

หนองแซง 48,424 49,602 86,455 91,437 17,871 18,880 23,047 23,249 

บานหมอ 33,139 38,656 80,573 83,698 19,684 22,088 13,039 13,885 

ดอนพุด 39,457 48,221 62,116 70,564 20,263 19,836 15,546 14,822 

หนองโดน 51,116 54,301 80,317 107,339 19,854 24,160 17,817 23,512 

พระพุทธบาท 34,952 38,768 83,427 82,784 18,108 20,668 20,249 20,403 

เสาไห 34,737 38,193 95,135 114,449 19,214 23,113 19,956 20,108 

มวกเหล็ก 83,678 77,842 74,267 74,762 20,040 20,500 30,833 21,731 

วังมวง 59,796 61,968 83,982 85,482 14,406 18,086 31,479 32,177 

เฉลิมพระเกียรติ 23,917 23,514 69,194 67,651 16,148 15,851 14,783 13,371 

ทุกพื้นที่ 36,800 36,134 87,373 92,494 18,984 19,824 18,299 16,486 
   

 
เปรียบเทียบรายจายครัวเรือนเฉลี่ยและรายจายบุคคลเฉลี่ย ป 2555 – 2556 
 

อําเภอ 
รายจายครัวเรือนรวมเฉลี่ย (บาท/ป) รายจายบุคคลรวมเฉลี่ย (บาท/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 
เมืองสระบุรี 173,019 146,576 44,529 44,556 
แกงคอย 151,312 160,903 40,502 44,044 
หนองแค 156,697 170,229 40,907 43,482 
วิหารแดง 139,632 134,168 40,362 40,853 
หนองแซง 175,797 183,168 48,025 50,057 
บานหมอ 146,435 158,327 43,231 46,938 
ดอนพุด 137,382 153,443 39,417 43,204 
หนองโดน 169,104 209,312 46,942 58,396 
พระพุทธบาท 156,736 162,624 43,089 43,623 
เสาไห 169,042 195,864 47,532 56,750 
มวกเหล็ก 208,819 194,835 58,317 54,484 
วังมวง 189,663 197,712 52,866 54,629 
เฉลิมพระเกียรติ 124,042 120,388 35,048 34,151 

ทุกพื้นที่ 161,455 164,938 43,998 46,039 
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รอยละของตัวชี้วัดท่ีตกเกณฑ จปฐ. ป 2556 เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนที ่
สํารวจ
ทั้งหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 49 คน 9 คน 18.37 
เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดยีวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 1,742 คน 208 คน 11.94 
คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรบัการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรอกความเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
162,564 คน 11.267 คน 6.93 

ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะครบ
ทุกเรื่อง 

82,082 คร. 5,591คร. 6.81 

คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได 36,803 คน 2,284 คน 6.21 
คนในครวัเรือนไมสูบบุหรี ่ 294,065 คน 13,612 คน 4.63 

คนในครวัเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) 294,065 คน 13.566 คน 4.61 

ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพษิ 82,082 คร. 2,726 คร. 3.32 
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 82,082 คร. 2,198 คร. 2.68 
คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 180,624 คน 3,405 คน 1.89 
เด็กที่จบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 3,413 คน 49 คน 1.44 
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 82,082 คร. 971 คร. 1.18 
คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจบ็ปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 82,082 คร. 601 คร. 0.73 
ทุกคนในครวัเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 82,082 คร. 531 คร. 0.65 
คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 278,706 คน 1,772 คน 0.64 
คนในครวัเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน
หรือทองถิ่น 

82,082 คร. 487 คร. 0.59 

เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 2,217 คน 13 คน 0.59 
คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครฐั 2,526 คน 13 คน 0.51 
เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบรกิารเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 9,649 คน 30 คน 0.31 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป 82,082 คร, 215 คร. 0.26 
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธ ี 82,082 คร, 191คร. 0.23 
คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 191,760 คน 322 คน 0.17 
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 82,082 คร, 123 คร. 0.15 
ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวนั 82,082 คร, 109 คร. 0.13 
ครอบครวัมีความอบอุน 82,082 คร, 108 คร. 0.13 
คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสปัดาหละ 3 วัน วนัละ 30 นาท ี 278,706 คน 323 คน 0.12 
เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคบั 9 ป 31,955 คน 36 คน 0.11 
คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครวัเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 42,081 คน 29 คน 0.07 
เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค 

39,849 คน 22 คน 0.06 

คนในครวัเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 82,082 คร, 25 คร. 0.03 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.2ค) 
ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) คือ ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป  และปญหาของ

หมูบานชนบทดานตาง ๆ เชน  โครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สุขภาพอนามัย ความรูและการศึกษา ความ
เขมแข็งของชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพแรงงาน  และยาเสพติด  เปนขอมูลที่จัดเก็บ
ทุกหมูบานในชนบทเปนประจําทุก 2 ป   เครื่องชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน มีจํานวน 6 ดาน 31  ตัวชี้วัด 
มีการจัดระดับความรุนแรงของปญหา และระดับการพัฒนาของหมูบาน  ทําใหทราบลําดับความสําคัญของ
ปญหา และพ้ืนที่เปาหมายที่ควรไดรับการพัฒนาใหมากเปนพิเศษ 

คําวา "กชช. 2ค" เปนหนึ่งในรหัสชุดขอมูลที่นักพัฒนาชนบทไดริเริ่มจัดทําขอมูลพื้นฐานระดับตางๆ
ขึ้น โดยนําคําวา "กชช." มาจาก "คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ" ขอมูลพื้นฐานระดับตางๆ
ประกอบดวยชุดขอมูลดังนี้ 

กชช. 2ก หมายถึง รายชื่อทําเนียบหมูบานยากจนจํานวน 12,555 หมูบาน ที่ไดประกาศไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5  

กชช. 2ข หมายถึง ขอมูลระดับอําเภอป 2526 และ 2528 ซึ่งขณะนี้ไมมีการจัดทําแลว กชช. 2ค 
หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับหมูบาน  

ความสําคัญของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 2ค) 
ขอมูล กชช. 2ค  เปนขอมูลกลางของประเทศที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท  

และยังเปนขอมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมูบานทั่วประเทศ ที่มีอยูในขณะนี้ โดยมีการนําขอมูล กชช. 2ค มาใช
ประโยชนทั้งในระดับนโยบาย  และการแปลงสูการปฏิบัติของสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

ขอมูล กชช. 2ค  เปนขอมูลท่ีหนวยปฏิบัติในสวนภูมิภาค สามารถคนหาปญหาเบื้องตน ในสวนที่
เก่ียวของ  เพ่ือใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และการสงเสริมฟนฟูสภาพแวดลอมสําหรับแหลงทองเที่ยวท่ีสามารถกอใหเกิดรายไดในทองถ่ิน  
ซึ่งหนวยงานปฏิบัติ สามารถจัดสรรงบประมาณใหตรงตามปญหาที่พบจากขอมูล กชช. 2ค ได เปนตน 

 

ประโยชนของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 2ค) 
1. ประชาชนในแตละหมูบาน/ชุมชนทั่วประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเปนอยู 

และสภาพปญหาของหมูบาน/ชุมชนของตนเองวาเปนอยางไร 
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถใชประโยชนจากขอมูล กชช. 2ค 

ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน  การจัดทํา
แผนพัฒนาในดานตางๆ ตลอดจนการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาของหนวยงานแตละระดับทั้ง
สวนกลาง  จังหวัด  อําเภอ  และตําบล 

3. ภาคเอกชน  สามารถนําขอมูลจาก กชช. 2ค  มาใชในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหาร
จัดการเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)  ป 2556 
จัดเก็บใน  13 อําเภอ   98  ตําบล   886  หมูบาน 
ระดับการพัฒนาของหมูบานจํานวนหมูบานในแตละระดับการพัฒนา 
1) หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) จํานวน 1 หมูบาน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน 11-31  ตัว)   

ไดแก  บานมณีโชติ หมู 1  ตําบลแสลงพัน  อําเภอวังมวง 
  2) หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) จํานวน 213 หมูบาน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน 6-10  ตัว) 
  3)  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3  (กาวหนา) จํานวน 672 หมูบาน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน  0-5  ตัว) 
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พื้นท่ี 
จํานวน
หมูบาน
ทั้งหมด 

เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 เรงรัดพัฒนาอันดับ 2 เรงรัดพัฒนาอันดับ 3 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อ.เมืองสระบุรี 76 - - - - 76 100.00 
อ.แกงคอย 107 - - - - 107 100.00 
อ.หนองแค 176 - - - - 176 100.00 
อ.วิหารแดง 54 - - 9 16.67 45 83.33 
อ.หนองแซง 59 - - - - 59 100.00 
อ.บานหมอ 65 - - 7 10.77 58 89.23 
อ.ดอนพุด 9 - - 5 55.56 4 44.44 
อ.หนองโดน 33 - - 17 51.52 16 48.48 
อ.พระพุทธบาท 68 - - 40 58.82 28 41.18 
อ.เสาไห 81 - - 30 37.04 51 62.96 
อ.มวกเหล็ก 79 - - 75 94.94 4 5.06 
อ.วังมวง 30 1 3.33 29 96.67 - - 
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ 49 - - 1 2.04 48 97.96 

รวมทั้งหมด 886 1 0.11 213 24.04 672 75.85 
 
ลําดับตัวชี้วัดท่ีมีปญหา  เรียงจากจํานวนหมูบานท่ีมีปญหามากไปนอย  จากจํานวน 886 หมูบาน 

ลําดับปญหา  ดัชนีวัด (ลําดับ)       จํานวนหมูบานท่ีมีปญหา  คิดเปนรอยละ 

1  การเขาถึงแหลงเงินทุน (25)    439  49.55 
2  ระดับการศึกษาของประชาชน (20)   404  45.60 
3  การกีฬา (17)      365  41.20 
4  การเรียนรูโดยชุมชน (21)     342  38.60 
5  คุณภาพน้ํา (27)      256  28.89 
6  การมีที่ดินทํากิน (6)     251  28.33 
7  การไดรับการศึกษา (18)     215  24.27 
8  อัตราการเรียนตอของประชาชน (19)   195  22.01 
9  การมีงานทํา(8)      138  15.58 
10  การติดตอสื่อสาร (7)     125  14.11 
11  คุณภาพดิน (26)      106  11.96 
12  การทํางานในสถานประกอบการ (9)     90  10.16 
13  ผลผลิตจากการทําไร(11)         85    9.59 
14  การรวมกลุมของชุมชน(24)      64    7.22  
15  ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืน ๆ  (12)     60    6.77 
16  ถนน (1)           51    5.76 
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17  การใชประโยชนที่ดิน (29)         43    4.85 
18  การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม (30)      26    2.93  
19  ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (33)       25    2.82  
20  น้ําเพ่ือการเกษตร (4)       24    2.71 
21  การมีสวนรวมของชุมชน (23)      21    2.37 
22  ผลผลิตจากการทํานา (10)      20    2.26 
23  การไดรับประโยชนจากการมีสถานท่ีทองเที่ยว (14)    15    1.69 
24  น้ําใช (3)        11    1.24 
25  ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (32)      10    1.13 
26  ความปลอดภัยจากยาเสพติด (31)        9    1.02  
27  การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (13)       7    0.79 
28  การไดรับความคุมครองทางสังคม (22)       6    0.68 
29  น้ําดื่ม (2)          6    0.68 
30    ไฟฟา (5)          5    0.56  
31  การปองกันโรคตดิตอ (16)        4    0.45 
32  ความปลอดภัยในการทํางาน (15)        4    0.45 
33  การปลูกปาหรือไมยืนตน (28)        1    0.11 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุร ี

ขอมูล ณ  เดือน กันยายน 2556 
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
 โครงสรางการบริหารและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่ง
เปนการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 มีโครงสรางการบริหารและบทบาทอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี

(1) ดานการเมือง ประกอบดวย 
     ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประกอบไปดวย สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง จํานวน 30 คน วาระของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี มีกําหนดคราวละสี่สีนับแตวันเลือกตั้ง 

     ฝายบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เปน
ผูบริหารและมีคณะผูบริหาร ประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จํานวน 2 คน 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 4 คน และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี จํานวน 1 คน 

(2) โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
การแบงสวนบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ตามมาตรา 41 แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2540 มาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2541 และประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 9 กันยายน 
2557เรื่อง กําหนดโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาที่ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประกอบดวย 

 
(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(3) กองแผนและงบประมาณ 
(4) กองคลัง 
(5) กองชาง 
(6) กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(7) กองพัสดุและทรัพยสิน 
(8) หนวยตรวจสอบภายใน 
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(แหลงที่มาของขอมูล : สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ณ พฤษภาคม 2558) 
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
           มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน จังหวัด พ.ศ. 

2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(7 ทวิ)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม อันดีของทองถ่ิน  
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยู ใน เขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเป นการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกัน 
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กําหนดใหเปน 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติไดทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

     มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

     มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

(2)  การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  
(3)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(4)  การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ินอื่น  
(5)  การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(6)  การจัดการศึกษา  
(7)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
(9)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
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(11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(14)  การสงเสริมการทองเที่ยว  
(15)  การพาณิชยการสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
(16)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  
(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
(19)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ 
(21)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23)  การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
(24)  จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่อยูในเขต  

และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ หรือ ให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

(25)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ในการพัฒนาทองถ่ิน  
(26)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินอื่น  
(27)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส 
(28)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดใหเปน 

อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(29)  กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี 
               องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีตั้งอยูเลขที ่797 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมืองสระบุร ีจังหวัด
สระบุรี 18000 
  1) อัตรากําลัง 
  ขาราชการ/ พนักงานสวนทองถ่ิน   จํานวน  96 คน 
  ลูกจางประจํา     จํานวน  24 คน 
  พนักงานจาง     จํานวน  48 คน 
  พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน  31 คน 
  บุคลากรทางการศึกษา    จํานวน  23 คน 
      รวมทั้งสิ้น  จํานวน         222 คน 
 
  2) การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
  รถยนตบรรทุกน้ํา (ชํารุด 1 คัน)   จํานวน  5 คัน 
  เครื่องสูบน้ํา     จํานวน        23 เครื่อง 
 
  3) ภารกิจถายโอน 
  ถนนทางหลวงทองถิ่น    จํานวน    60 สาย 
  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จํานวน       1 แหง 
 
  4) กิจการพาณิชย 
  ศูนยดาราศาสตร ทองฟาจําลอง   จํานวน       1 แหง 
  คายลูกเสือเจ็ดคต    จํานวน      1 แหง 
  ศูนยแสดงและจําหนายสินคาอุตสาหกรรม 
  และสินคาผลิตภัณฑชุมชนสระบุรี (OTOP)  จํานวน       1 แหง 
  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  จํานวน       1 แหง 
 
  5) โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
  โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคค)ี  จํานวน       1 โรงเรียน 
 
  6) ประเภททั่วไป (ยานพาหนะและขนสง รถตรวจการณ) ขอมูลมีนาคม พ.ศ.2557 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั 

รถยนต      จํานวน    18 คนั 
รถจักรยานยนต     จํานวน      1 คนั 
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
รถยนต      จํานวน      2 คัน 
กองแผนและงบประมาณ 
รถยนต      จํานวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต     จํานวน      2 คนั 
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กองคลัง 
รถยนต      จํานวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต     จํานวน      1 คนั 
กองพัสดุและทรัพยสิน 
รถยนต      จํานวน      5 คัน 
รถจักรยานยนต     จํานวน      3 คนั 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รถยนต      จํานวน      4 คัน 
โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) สังกัดกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รถยนต      จํานวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต     จํานวน      3 คนั 
กองชาง 
รถยนต (ชํารุด 1 คัน)    จํานวน     28 คัน 
รถซอมผิวจราจร     จํานวน      3 คนั 
รถกวาดถนน     จํานวน      2 คนั 
รถบรรทุกดั๊มพ     จํานวน      5 คัน 
รถเข็น      จํานวน      1 คัน 
รถแบคโฮว     จํานวน      4 คนั 
รถเกรดเดอร     จํานวน      4 คนั 
รถตักลอยาง (ชํารุด 1 คัน)   จํานวน      3 คัน 
รถแทรคเตอร     จํานวน      5 คนั 
รถบรรทุก     จํานวน      4 คนั 
รถบดสั่นสะเทือน    จํานวน      4 คัน 
รถอัดฟาง     จํานวน      1 คนั 
รถเข็น      จํานวน      1 คัน 
รถลากจูง     จํานวน      3 คัน 
รถตัดหญา     จํานวน      1 คัน 
รถจักรยานยนต     จํานวน      2 คนั 
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แบบรายงานขอมูลโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับ 
โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.สระบุรี 

ปการศึกษา 2555 ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2555 ปการศึกษา 2556 ณ 10 มิถุนายน 2556 ปการศึกษา 2557 ณ 10 มิถุนายน 2557 

หมาย
เหตุ 

  

จํานวน 
หอง 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนบุคลากรทาง 

การศึกษา จํานวน 
หอง 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนบุคลากรทาง 

การศึกษา จํานวน 
หอง 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนบุคลากรทาง 

การศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนหรเทพ 13 192 168 360 11 12 23 13 181 170 351 10 13 23 13 193 172 365 10 13 23 

  (รุงเรอืงประชาสามัคค)ี 

  ระดับชั้น อ. 1  1 17 12 29 1 16 12 28 1 14 13 27 

  ระดับชั้น อ. 2  - - - - - - - - 1 17 13 30 

  ระดับชั้น อ. 2/1  1 13 10 23 1 13 10 23 - - - - 

  ระดับชั้น อ. 2/2  1 11 9 20 1 10 10 20 - - - - 

  ระดับชั้น อ. 3  1 15 8 23 1 11 12 23 - - - - 

  ระดับชั้น อ. 3/1  - - - - - - - - 1 13 8 21 

  ระดับชั้น อ. 3/2  - - - - - - - - 1 11 10 21 

  ระดับชั้น  ป. 1 1 16 14 30 1 14 13 27 1 16 7 23 

  ระดับชั้น  ป. 2 1 15 14 29 1 15 14 29 1 15 13 28 

  ระดับชั้น  ป. 3 1 17 13 30 1 16 12 28 1 16 14 30 

  ระดับชั้น  ป. 4 1 10 17 27 1 10 17 27 1 20 14 34 

  ระดับชั้น  ป. 5 1 11 20 31 1 11 19 30 1 10 16 26 

  ระดับชั้น  ป. 6 1 13 12 25 1 14 12 26 1 12 21 33 

  ระดับชั้น  ม. 1 1 18 16 34 1 16 15 31 1 13 16 29 

  ระดับชั้น  ม. 2 1 23 14 37 1 22 15 37 1 17 16 33 

  ระดับชั้น  ม. 3 1 13 9 22 1 13 9 22 1 19 11 30 
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(3) สถานการณคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี

บัญชีรายรับจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 - 2559 

รายรับ รายรับจริง รายรับจริง รายรับจริง ป 2559 
  ป 2557 ป 2558 

รายไดที่จัดเก็บเอง             

1. หมวดภาษีอากร           
(1) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 49,677,270  60 49,407,990  96     44,320,540   16  

    จากสถานคาปลีกยาสูบ     

(2) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 8,731,065  27  8,795,785  12      10,352,926   80  

    จากสถานคาปลีกน้ํามัน           

ยอดรวม 58,408,335  87  58,203,776  08     54,673,466   96  

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต           

    2.1 คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน     617,422  56  564,776  -        524,146   50  

          จังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม           

   2.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน  -   -   -   -   -   -  

   2.3 คาปรับผิดสัญญา   295,457  89     2,371,677  03      1,595,426   65  

   2.4 คาตอบแทนในการใชประโยชนในท่ีดิน  -   -   -   -   -   -  

         ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9           

ยอดรวม  912,880  45     2,936,453  03      2,119,573   15  

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน           

    3.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่  1,458,668   -    1,416,467   -        1,630,192   -  

    3.2 ดอกเบี้ยธนาคาร 17,230,062  28  14,658,936  87        7,609,506   10  

    3.3 คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด     -   -   -   -   -   -  

    3.4 คาเชาที่ดิน       13,616   -        21,822   -          22,617   -  
ยอดรวม 

 18,702,346  28  16,097,225  87      9,262,315   10  

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             

    4.1 คาขายแบบแปลน    2,230,000   -     1,391,100   -        2,124,200   -  

    4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    1,882,800   -     2,290,890   -        3,627,325   05  

    4.3 คาจําหนายแบบพิมพ     128,200   -       111,200   -             3,400   -  

ยอดรวม 
 

     
4,241,000 
  

 -  
 

    
3,793,190  
 

 -  
 

    5,754,925 
  

 05 
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รายรับ 

 

รายรับจริงป 2557 
 

รายรับจริงป 2558 
 

รายรับจริง ป 2559 
 

5. หมวดรายไดจากทุน       

    5.1 คาขายทอดตลาด        85,850   -         29,350   -           22,030  -  

ยอดรวม        85,850   -         29,350   -           22,030  -  

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให           

1. หมวดภาษีอากร           

    1.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 287,584,774   64  258,252,796  12   263,527,676   88  

    1.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม พรบ.แผนกําหนด 118,655,308   72  118,384,579  22    129,590,602   51  

         ขั้นตอนการกระจายอํานาจ           

   1.3 ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 295,644,559   50  282,550,163  17   228,665,704   65  

        สระบุรีจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตาม           

        ประมวลรัษฎากร 5%           

   1.4 คาภาคหลวงแร 126,406,689   87  132,011,359  07    128,133,041   71  

ยอดรวม 828,291,332   73  791,198,897  58   901,917,025   75  

      รวมรายรับไมรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 910,641,745   33  872,258,892  56   973,749,336   01  

2. หมวดเงนิอุดหนุน             

   2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   71,525,964   -   70,671,590   -     62,222,740   -  

        (ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ)             

ยอดรวม 
   
71,525,964   -  

   
70,671,590   -    62,222,740   -  

รวมรายรับทั้งสิ้น 
 

  
982,167,709 
  

 33 
  

 
942,930,482 
  

 
56 
  

 
1,035,972,076 
  

 01 
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บัญชีงบประมาณรายจายจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 – 2559 
 
 

รายการ 
รายจายจริง  

ป 2557 
รายจายจริง  

ป 2558 
รายจายจริง  

ป 2559 

รายจายงบกลาง     
1. เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 
2. เงินชวยพิเศษคาทําศพฯ 

       699,171.00 
- 

        595,943.00  
- 

        557,358.00 
           2,160.00 

2. เงินสํารองจาย         360,000.00          360,000.00          360,000.00  

3. รายจายตามขอผูกพัน       

    3.1 เงินทุนการศกึษา           30,000.00            -  -  

    3.2 เงินสมทบและเงินชดเชยเขากองทุน         303,865.50          294,807.00             33,606.00  

          บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)       

    3.3 เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  -   -   -  

          ลูกจางประจํา (กสจ.)       

    3.4 เงินบํารุงสมาคม อบจ.แหงประเทศไทย         858,860.00          400,000.00          -  

4. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ       8,974,896.00        8,952,703.71        9,181,049.15  

    สวนทองถ่ิน (กบท.)       

5. เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ         276,420.00          456,069.61          488,904.00  

6. เงินบํานาญลูกจางประจํา       1,137,849.00        1,674,159.48        2,268,628.45  

7. เงินชวยเหลือ (ประกันสุขภาพ)       5,000,000.00        5,000,000.00        5,000,000.00  

8. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ  -   -   -  

รวม     17,641,061.50      17,373,682.80      17,531,705.60  

รายจายประจํา     51,530,800.04      42,978,930.57      46,369,586.84  

1. เงินเดือน (ฝายประจํา)       2,944,751.60      10,363,800.00        9,927,507.97  

2. เงินเดือน (ฝายการเมือง)       5,054,463.00        5,381,320.00        5,194,760.00  

3. คาจางประจํา     12,141,503.25       12,203,929.42      12,079,647.47  

4. คาจางชั่วคราว     28,427,673.82      11,627,551.50       6,880,684.50  

5. คาตอบแทน     34,346,603.48      27,531,328.20      26,945,443.55  

6. คาใชสอย     27,938,352.39      25,571,655.02      15,181,427.85  

7. คาวัสดุ       7,198,683.99        7,679,130.03        7,358,772.50 

8. คาสาธารณูปโภค    167,967,783.35      98,489,244.16      26,581,327.86  

9. เงินอุดหนุน     18,809,823.19           100,000.00           100,000.00  

10. รายจายอ่ืน 

รวม 
   356,360,438.11  
 

  241,926,888.90 
  

  157,256,158.54  
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รายการ 
รายจายจริง  

ป 2557 
รายจายจริง  

ป 2558 
รายจายจริง  

ป 2559 

รายจายเพื่อการลงทุน       

1. คาครุภัณฑ     53,715,192.96      99,251,526.19       1,631,767.94  

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง    529,420,641.00     549,339,143.30   757,351,379.32  

3. จายจากเงนิสะสม  -  35,950,000.00    56,620,070.61   

4. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  -  - - 

รวม 
  
 583,135,833.96    685,690,669.49    815,623,217.87  

รวมรายจายท้ังสิ้น 
   
957,137,333.57   944,991,241.19  990,411,082.01 
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สวนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ              

ในปงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบกิจายงบประมาณ 
     ก. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ  
         ในปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

                    องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดทําการติดตามและประเมินผล  กิจกรรม/งาน/โครงการ
ตางๆ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 3 ป  (พ.ศ.2557-2559)  ในสวนที่ไดกําหนด
ดําเนินการในป  พ.ศ.2557 จํานวนทั้งสิ้น 688  โครงการ รวมเปนเงิน 1,390,925,200 บาท  โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี  ไดนําแผนงานโครงการมาตั้งงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2557 จํานวนทั้งสิ้น  
535  โครงการ  เปนงบประมาณรวมท้ังสิ้น  970,430,000   บาท   
  1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  บรรจโุครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 97  
โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 85 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 33  โครงการ  รวมเปน
เงินทั้งสิ้น  95,302,900 บาท  คิดเปนรอยละ 38.82 ของโครงการ ที่จัดตั้งงบประมาณดําเนินการ อยูระหวาง
ดําเนินการจํานวน 50 โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ    

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 
36 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 30 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น  
22,303,000  บาท  คิดเปนรอยละของโครงการที่จัดตั้งงบประมาณดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน      
11 โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ 
  3.  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  บรรจุไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน  14  
โครงการ  ตั้งงบปราณดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  8  โครงการ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  20,576,000 บาท  คิดเปนรอยละ  66.67 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน  4 โครงการ 
  4.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 
77 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 57 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 26 โครงการ  รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 42,175,627  บาท  คิดเปนรอยละ  45.61 ของโครงการที่ตัง้งบประมาณดําเนินการ อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน  31 โครงการ  
  5.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 
71 โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 48 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 35 โครงการ รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 105,201,216.76 บาท  คิดเปนรอยละ 72.92 ของโครงการทีจ่ัดตั้งงบประมาณดําเนินการ  อยูระหวาง
ดําเนินการ  จํานวน 5 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ            
  6.  ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 11 โครงการ       
ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
7,831,000 บาท     คดิเปนรอยละ 100  ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ               
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            7.  ยุทธศาสตรดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและอาชญากรรม  บรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ  จํานวน 22  โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 
12 โครงการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  20,344,362.62  บาท คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ  
  8.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี  บรรจุโครงการ
ไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 360  โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ  จํานวน 286 โครงการ  ดําเนินการแลว
เสร็จ  จํานวน 254  โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 186,734,256.14  บาท  คิดเปนรอยละ 88.81 ของโครงการที่
จัดตั้งงบประมาณดําเนินการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  ยังไมไดดาํเนินการ  จํานวน 31 
โครงการ               
  สรุปโครงการท้ัง 8 ยุทธศาสตร  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 688 โครงการ        
ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 535 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  388  โครงการ  รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  499,875,202.56  บาท คิดเปนรอยละ  72.52  ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 98  โครงการ ยังไมดําเนินการ  จํานวน  49  โครงการ        
             สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 
ในทุกประเด็นคําถามในภาพรวมของประชาชนและผูรับบริการ  มีความพึงพอใจมากและมากที่สุด 
 

ข. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
    ในปงบประมาณ  พ.ศ.2558 

  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดทําการติดตามและประเมินผล  กิจกรรม/งาน/โครงการ
ตางๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 3  ป (พ.ศ.2558-2560)  ในสวนที่ไดกําหนด
ดําเนินการในป พ.ศ.2558 จํานวนทั้งสิ้น 665 โครงการ รวมเปนเงิน 1,390,925,200 บาท โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี  ไดนําแผนงานโครงการ มาตั้งงบประมาณ ดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2557 จํานวน
ทั้งสิ้น 535  โครงการ  เปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 970,430,000 บาท  รายงานสรุปผลการตรวจติดตามและ
ประเมินแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 8 ดาน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ     
จํานวน  97 โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน  85 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  33    
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 95,302,900 บาท  คิดเปนรอยละ 38.82 ของโครงการ ทีจ่ัดตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 50 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ    

2.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ   
จํานวน 36  โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 30  โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ  
รวมทั้งสิ้น  22,303,000  บาท  คิดเปนรอยละ 50.00  ของโครงการท่ีจัดตั้งงบประมาณดําเนินการ  อยูระหวาง
ดําเนินการ  จํานวน  11  โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ 

3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  บรรจุไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน  14     
โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 12  โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  8  โครงการ  รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 20,576,200 บาท  คิดเปนรอยละ 66.67  ของโครงการท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ  ยังไมไดดําเนินการ  
จํานวน 4 โครงการ 
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  4.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน   
77 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 57 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  26 โครงการ       
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  42,175,627 บาท  คิดเปนรอยละ 45.61 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ            
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ  

5.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ       
จํานวน  71 โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนนิการ จํานวน 48  โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน   35   
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 105,201,216.76 บาท  คิดเปนรอยละ 72.92 ของโครงการที่จัดตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ 

6.  ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน 11 โครงการ       
ตั้งงบประมาณ  ดําเนินการ จํานวน  5  โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
7,831,000 บาท  คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ               
              7.  ยุทธศาสตรดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และอาชญากรรม  บรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ จํานวน 22 โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  
12 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,344,362 บาท  คิดเปนรอยละ 100  ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ  

8.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี   
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน  360  โครงการ  ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน  286 โครงการ  
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 254  โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 186,734,256.14 บาท  คิดเปนรอยละ  88.81   
ของโครงการที่จัดตั้งงบประมาณดําเนินการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  ยังไมไดดาํเนินการ  
จํานวน 31 โครงการ               
  สรุปโครงการท้ัง  8  ยุทธศาสตร  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ  จํานวน  688  โครงการ   
ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 535  โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 388 โครงการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
500,468,561.90  บาท  คิดเปนรอยละ 72.52  ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ  อยูระหวางดําเนินการ        
จํานวน  98  โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 49  โครงการ        
                 สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558     
ในทุกประเด็นคําถามในภาพรวมของประชาชน  และผูรับบริการ  มีความพึงพอใจมากและมากที่สุด 
 

ง. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณใน  
ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

   องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดทําการติดตามและประเมินผล  กิจกรรม/งาน/โครงการ
ตาง  ๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 3  ป  (พ.ศ.2558-2560)  ในสวนที่ไดกําหนด
ดําเนินการในป พ.ศ.2559 จํานวนทั้งสิ้น  264  โครงการ  รวมเปนเงิน  1,390,925,200 บาท  โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดนําแผนงานโครงการมาตั้งงบประมาณ  ดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2559  
จํานวน 206 โครงการ  งบประมาณดําเนินการตามโครงการหลังจากตั้งจายรายการใหม โอนลดและโอนเพ่ิม
งบประมาณ รวมจํานวนทั้งสิ้น 218 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 89 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.83 ของ
โครงการที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ งบประมาณรวมเปนเงินทั้งสิ้น 314,662,665.19 บาท และมีโครงการอยู
ระหวางดําเนินการ 20 โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ 83 โครงการ  ดังนี้ 
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  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ ประจําป  พ.ศ.2559 ดําเนินงานแยก
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 88 โครงการ 
ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 76 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
225,622,656 บาท คิดเปนรอยละ 18.42 ของโครงการ อยูระหวางดําเนินการ 18 จํานวน โครงการ   ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 44 โครงการ  

2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 75   
โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 61 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 36 โครงการ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 29,212,429.10 บาท  59.02 ของโครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 25 โครงการ   
  3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย บรรจุไวใน
แผนพัฒนาฯ จํานวน 17 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,766,251.09 บาท คิดเปนรอยละ 35.29 ของโครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 
11 โครงการ  

4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว 
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 1 โครงการ ยกเลิกโครงการ ไมมีโครงการดําเนินการ  

  5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บรรจ ุ
โครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 26 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 18 โครงการ  ดําเนินการแลว
เสร็จจํานวน 8 โครงการ รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 22,315,194 บาท   คิดเปนรอยละ 44.44 ของโครงการ  อยูระหวาง
ดําเนินการ 2 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน  8 โครงการ  

6. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  บรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ จํานวน 28 โครงการ รวมงบประมาณดําเนินการ จํานวน 27 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
15 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,820,602 บาท คิดเปนรอยละ 55.55 ของโครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 
12 โครงการ 
  7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดีบรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ จํานวน 29 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
10 โครงการรวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,925,533  บาท คิดเปนรอยละ 52.63 ของโครงการ ยังไมไดดาํเนินการ จํานวน 
9 โครงการ   

 สรุปโครงการทั้ง 7 ยุทธศาสตร บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯและแผนพัฒนาเพ่ิมเติม (ฉบับที ่
1) จํานวน 264 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการไวในงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 206 โครงการ  งบประมาณดําเนินการตามโครงการ
หลังจากตั้งจายรายการใหม โอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ รวมจํานวนทั้งสิ้น 218 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 89 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.83 ของโครงการท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ  งบประมาณรวมเปนเงนิ
ทั้งสิ้น 314,662,665.19 บาท และมีโครงการอยูระหวางดําเนินการ 20 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 109 
โครงการ 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  2557  ถึง  2560  ไดจัดการทํายุทธศาสตร 8  ยุทธศาสตร  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมุงตอบโจทยประชากรผูใชบริการในพ้ืนที่โครงการทั้งปจจุบันและใน

อนาคต ดังนั้นประชาชนจึงเปนผูกําหนดความตองการในการใชโครงสรางพ้ืนฐานวามีความตองการในรูปแบบใด 
และยังขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี  ไดเขาพัฒนาทองถ่ินตาง  ๆ ในจังหวัดสระบุรี  โดยการผานประชาคมจากชุมชน  และผานการประสาน
แผนระดับอําเภอ  จึงไดรองมายังองคการบริหารสวนจังหวัด  เพ่ือใหเขาไปพัฒนาพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล  
และพื้นที่ของเทศบาลท่ีมีงบพัฒนาไมเพียงพอในการดําเนินการโครงการ  และองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
ไดเขาไปดําเนินการ สวนมากจะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  สะพาน  ไฟฟา  ประปา  
วางทอระบายน้ํา  บอพัก  โครงการตาง ๆ เหลานี้  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดเขาพัฒนา  และ
แกปญหาถนนขรุขระเปนหลุมบอ  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ไดกอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักและฝาปด สําหรับระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวมขังบนพ้ืนผิวจราจร ที่ทําใหถนนลื่นซึ่งอาจเกิด
อุบัติเหตุได ลดปญหากลิ่นน้ําเนาเสียเหม็น รวมถึงไฟฟาแสงสวาง การปรับภูมิทัศนทําใหจังหวัดสระบุรี  ไดดูดีตอ
สุขภาพภาพและทําใหเปนระเบียบ 
          2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
         องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผักหวานปา  ทุงนาเผือก
หอม  ประจําป  2557  เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบขอมูลเก่ียวกับผักหวานปาและเผือก
หอม  เปนการอนุรักษพืชผักพื้นบานและเผือกหอม มิใหสูญหายไปจากประเทศไทย  สงเสริมการสรางสวนปา
ชุมชน และทุงนาเผือกหอม  ซึ่งจะกอใหเกิดความชุมชื่นในทองถิ่นสรางแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและทาง
การเกษตรที่ยั่งยนืสรางอาชีพ และรายไดใหแกเกษตรกรและประชาชนทั่วโลก 

3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดเขาไปดําเนินการกอสรางเตาเผาศพปลอดมลพิษ       
ชนิดเตาเดี่ยว บริเวณวัดปากบาง หมูที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห จ.สระบุรี พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
โครงการนี้มาก ทําใหประชาชนที่มีบานเรือนอยูใกลบริเวณใกลวัดหรือ ซึ่งไมหางไกลจากเมร ุก็จะไดใหสัมภาษณวา  
พวกเขารูดีมากที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีใหงบประมาณในการเตาเผาทําใหไมมเีขมาควันจากการเผา
ศพลอยไปติดหลังคาบานและเขาไปในบานเขา  และเมื่อถงึหนาฝนชาวบานก็ไมสามารถที่จะรองน้ําฝนกินได  หรือ
มาใชทําความสะอาด  และซักผาได  นอกจากใชในการรดน้ําผัก 

 4.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห  
  องคการบริหารสวนจังหวัดไดอุดหนุนโครงการใหโรงพยาบาลสระบุรี  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจวินิจฉัยผูปวยโรคตบั ดวยเครื่องตรวจวัดความแข็งแรงของเนื้อตับ ประจําป  2557 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจวินิจฉัยผูปวยโรคตับดวยเครื่องตรวจวัดความแข็งแรงเนื้อตับ และในปงบประมาณ  2558  ไดอุดหนุน
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  เพ่ือสังคม  เพ่ือจัดทําโครงการ  อสม.สรางสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง
สุขภาพลดโรคดวยการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  ทุกหมูบาน/ชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุร ี 
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         5.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดอุดหนุนโครงการแขงขัน กีฬานกัเรียนสระบุรีเกมส   

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาของ  เยาวชน  นักเรียน  ครู  ในจังหวัดสระบุรี  ใหมีสุขภาพแข็งแรง  และเปนสวนหนึ่งที่
ทําใหเด็กหางไกลยาเสพติด   

    องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณียี่เปงไท-ยวน         
ในป 2557 และป 2558 จะมีกิจกรรมประเพณี งานประเพณีลอยโคม เปนประเพณีพื้นบานของชาวลานนา จัดข้ึน
ในวันเพ็ญเดือน 12 การลอยโคมของชาวลานนานี้ไมใชการลอยโคมตามสายน้ํา หรือลอยกระทง แตเปนการลอย
โคมที่ปลอยขึ้นไปในอากาศ โดยโคมจะทําดวยกระดาษสาติดบนโครงไมไผซึ่งก็จะมีสีสันสวยงาม แลวจุดตะเกียง
ไฟตรงกลางเพ่ือที่จะใหไอรอนเปนตัวพาโคมลอยขึ้นสูอากาศ ชาวลานนามีความเชื่อวาการจุดโคมลอยและปลอย
ขึ้นไปในอากาศเปนการปลดปลอยความทุกขโศกและเรื่องรายๆ ใหพนตัวและลอยไปกับอากาศ  มีกิจกรรมที่
นาสนใจอีกมากมาย อาทิ ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดตระกาลตา ในชุด เปดตํานานลอยกระทง ชมบวนแห
กระทงหมูบาน การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ(ธิดา ยี่เปง ไท-ยวน) การแสดงดนตรีไทย สะลอ    
ซอซึง สลับนาฎศิลปพ้ืนบาน ไท-ยวน และชมดนตรีไทยสากลประยุกตสลับการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต
ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยมีสวนรวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีได
สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณ  เปนการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหสืบตอไป  

  และองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ยังไดจัดงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน  ซึ่งเปน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ใหอยูคูจังหวัดสระบุรีตลอดไป และยังปลูกฝงสงเสริมคณุธรรม  จริยธรรมแก
พุทธศาสนิกชน  ไดปลูกฝงลูกหลานเปนแบบอยางตอไป     

 6.  ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว  
     องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  โครงการการจัดงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน  

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  โครงการจัดงานเทศกาลผักหวานปาทุงนาเผือกหอม  ประเพณีการ
แขงขันเรือยาว  โครงการสืบสานประเพณียี่เปงไท  -  ยวน  โครงการจัดงานประเพณีตกับาตรดอกเขาพรรษาและ
ถวายเทียนพระราชทาน  เปนประเพณีอนุรักษถึงวัฒนธรรมและยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี  
ทําใหประชาชนในจังหวัดสระบุรี  จังหวัดใกลเคียง  และชาวตางประเทศเขามาเท่ียวชม  ทําใหเพ่ิมรายได  และทํา
ใหประชาชนไดมีอาชีพเสริมกันดวย  

 7.  ยุทธศาสตรดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และอาชญากรรม  
     องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดเขาติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายบนถนนทางหลวงชนบท

สระบุรี - โคกกรุง หมูที่ 1 ต.กุดนกเปลา  อ.เมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ทําใหประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอโครงการนี้มาก ทําใหถนนเกิดความสวยงาม เพราะเปนถนนสายหลักในการสัญจรระหวางตําบล อําเภอ และ
สามารถไปจังหวัดนครราชสีมาได  มีแสงสวาง สงผลใหเกิดความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน และจะมีโครงการ
ทีใ่หความรูดานการจราจรแกอาสาสมัครจราจร ในจังหวัดสระบุรี ทําใหมีวินัยในการใชกฎจราจร ทําใหมีความ
ปลอดภัย    

 8.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี 
      องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดใหการอุดหนุนครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือสงเสริม  

การเรียน  โครงการในการหาครุภัณฑทางวิทยาศาสตร  ใหกับสถานศึกษา ไดรับความพึงพอใจมาก ที่นักเรียนได
ไดรับขาวสารที่ทันเทคโนโลย ี และกาวทนกับ  และทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอุปกรณ  เครื่องมือ  
เครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 
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2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลสําคัญ 

ผลที่ไดรับจากโครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดอุดหนุนและสนับสนุน
องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตาง ๆ และหนวยงานราชการอ่ืน  ผลที่ไดรับ  องคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรีไดรับคือ  ประชาชนในจังหวัดสระบุรี  มีถนนอยูในสภาพที่ดี  ไมเกิดอุบัติเหตุตอการเดินทาง  ไดทํา
การเกษตรและสงผลิตสะดวกข้ึน  ไมลาชา  สิ่งแวดลอมดีข้ึน  โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี  ไดมีอุปกรณสงเสริมการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มความรูความสามารถและรูทันเหตุการณมากขึ้น ใหอุดหนุนอุปกรณทางการแพทยทําให
โรงพยาบาลไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและวินิจฉัยโรคผูปวยเฉพาะโรคไดถูกตอง  ทําใหลดปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพลดโรคไดมากข้ึน จังหวัดสระบุรีมีแหลงทองเที่ยว  มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี  และไดอนุรักษไวให
ลูกหลานไดสานตอ  และการเขาไปติดตั้งไฟฟาแสงสวางก็ทําใหประชาชนมีความปลอดภัย  ทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
ในการบริหารจัดการที่ดีในจัดหาครุภัณฑ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณตาง ๆ  ในการอํานวยความสะดวก  
การทํางานไดรวดเร็ว  มีศกัยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.2  ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  ในเรื่องของธรรมชาติในชวงฤดูกาล  ปญหาของเศรษฐกิจของประเทศ

กระทบตองบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง และเปนไปอยางลาชา 

3. สรุปผลปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

            ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี  ประจําป  พ.ศ.2557 – 2560 
  สวนมากปญหาที่เกิดจะเปนปญหาและอุปสรรคเดิม  ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธในแตละโครงการและกิจกรรม  ไมทั่วถึง 
2. ปญหาเศรษฐกิจของประเทศกระทบตองบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ทําใหขาดแคลนงบประมาณที่จะดําเนินการอยางตอเนื่อง 
3. การดําเนินงานลาชา  สงผลใหการทํางานไมเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ             

การประเมินผลโครงการออกมาต่ํากวาเกณฑ 
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สวนที่  3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 คติพจนประจําชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 

ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เขมขนข้ึน 
ยุทธศาสตรที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตรที่  4   สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย 
 
ยุทธศาสตรที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรงใส  
                     ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม 
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1. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทําราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนํ าเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ
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ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่ง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
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เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤตกิารณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 
2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวต่ําากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลก
ขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและ
ยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน
องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิด
การเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตอง
ลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ 
สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความ
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ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวย
การมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมา
ตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และ
ลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 57,392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน
และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพ่ิมขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน 
อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปน
รอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ 
สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการ
แขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ
การออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนา



 
 

- 126 - 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา 
การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสาคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สําคญัยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู
ของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคค ี

สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหา
ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิด
การบริหารราชการที่ด ี

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผล
ใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขน
ขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศ
ตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดี
ขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลานี้ ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดาน
ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคน
ในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการ
จัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง 
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่
เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนใน
ชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลอง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคณุภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
เหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารง
รักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยก
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รางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง
ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทย
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 “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ 
การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
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คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน 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 โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น 
การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
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หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จิตใจใหเขมแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทางวฒันธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ

ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
2.4 กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏบิัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร
ชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมี
เอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชา
รัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งนี้  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
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ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมนิผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ
 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1.กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ ท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้ งเศรษฐกิจ 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 ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) จะขยายตัวไดดี
เฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยูที่
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะ
ขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทย
หลุดจากอันดับประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวง
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ป 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุน
ของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซยีซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกวาไทย 
     2.1.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง 
โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ 7.2  28.5 
และ 64.3 ในป 2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่ มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมใน
ตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพ่ิมในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ
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. 2555-2557) 
      2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ป ท่ีผานมา และยังมี
ความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
รอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 ทําให
ประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 
     2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิง
โครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 2524 และ 2540 
แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ
ที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่ม
มีสัญญาณที่จะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนิน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสัน้ในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 
     2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความ
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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) ไดจัดอันดับไวท่ี 30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก  
     2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดี
ขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป 2557 
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่
จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 
ปที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.17 ตอ 
GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.48 
ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอย
ละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับขณะเดียวกันบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน 11 คนตอ
ประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 20-30 คนตอ
ประชากร 10,000 คน  
     2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไม
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง 
และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดใน
เชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การ
ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการ
ในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของ
อุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 
๒.๒ ดานสังคม 
     2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
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     (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)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา 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) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ลานคน 
(รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและ
วัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตมี
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมด
มาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
     2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ 3 คน ในป 
2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมกีารขยายตัวมากที่สุดในชวงป 2543-2556 
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 เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
ชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 7.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้ 
คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด 
คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
    2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได สัดสวน
คนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลือ่มล้ําดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465 ในป 
2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 
เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่
กลุมคนจนที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไม
สมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง 
     2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
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     (1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียง
สวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด 
มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด 325.7 เทา 
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ 
     (2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียัง
มีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมา
จากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด 
มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด
ประมาณ 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 
2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับ
คาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 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
ทางรายไดมั่นคงข้ึนและมคีวามครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 98.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัว
ยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 
สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคลุมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
ภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง 
4,544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มี
รายไดนอยและผูยากไร 
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ ไม
เอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของชุมชน
ดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการ
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สนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แหงในป 2555 
เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรทั้งหมด 
และองคกรการเงิน รอยละ 26.77  
     2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา 
10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม 
2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง
ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
     (1) พ้ืนที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน ทําใหความตองการใชที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป 2504 
เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 
     (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ 
ชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน 
การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การ
บริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน 
     (3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ จํานวนมาก 
เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชาย
เลนลดลงจากป 2504 ที่มีพ้ืนที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลง
รอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 
ลานตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความ
ตองการสัตวน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 
     (4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น ความ
ตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนาเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในป 2555 ตองนําเขา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความตองการ
ใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการน้ําเขาสูงที่สุดคดิเปนรอยละ 76 ของการ
น้ําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 
1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น 
โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP 
รอยละ 1 ขณะที่มีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.6  
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      (5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25 ลุมน้ํา
หลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําใน
ประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด 27 แองน้ําบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมา
ใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การ
พัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องของความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศก
เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร 
     2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
     (1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอ
คนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557 สถานที่
กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 
18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสียอันตราย ในป 2557 มี
ประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสีย
เหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสีย
อันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 
เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
     (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 พบสารมลพิษทางอากาศ
เกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แต
สวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป 2557 
ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ
และทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 
     (3) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2548-
2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใช
และเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุ
สัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ํา
เสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 
ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 31 
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     (4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา และเพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2547 โดยปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาค
ดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
     2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผล
กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและ
วิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัย
ธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่
สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 
2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     2.4.1 ดานธรรมาภิบาล 
     (1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความอยู
เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางใน
ป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 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 มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวน
ตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและ
ขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี 
ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมาก
ขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลาย
สํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจาก
กลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 
     (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 72% 
ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับป 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 
     2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
     (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง 
บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ.2545 มีการกําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
     (2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. ใน
ระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 และ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 25.17 ใน
ปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ี
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 ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู
ที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา 3,089 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน 
การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรือองคการบริหาร
สวนตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการ
เลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บ
เองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และเพ่ิมเปนรอยละ 
10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทองถิ่นจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คดิเปนรอยละ 38.52 และ
รอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาว
ไดอยางมีขอบเขตจํากัด 
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     2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
            ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นใน
ปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจาก
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบัน
ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจาก
องคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ.2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทย
ได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 75 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป 2556 ที่ได 75 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 74 
คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

นโยบายรัฐบาลของรัฐบาลปจจุบัน (คสช.) 
เจตนารมณ : เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟนฟูความเชื่อมั่น ภายใต

ระบบบริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ เปนการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยผานกระบวนการดังกลาว
ซึ่งเดิมรัฐบาลปกติไดใชอํานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูเหนือความขัดแยงทั้งปวงตลอดจนสราง
ความเชื่อมั่นใหกับตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน
ชาติ และสรางความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการตาง ๆ ของชาวตางประเทศในประเทศไทย สราง
เสถียรภาพในทุกมิติทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทย
ไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณและยั่งยืน โดย
ไดรับความเชื่อมั่นจากทุกฝาย ประสานแนวคิด แสวงจุดรวมของผูที่มีความเห็นแตกตาง โดยมุงผลประโยชน
ของชาติเปนหลักยกระดับการศึกษา สรางมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข อยางยั่งยืนตลอดไป3 - 6 

นโยบายในการบริหารราชการ 
2.1 ยึดระเบียบ คําสั่ง ขอบงัคับ กฎหมาย 

ในการบริหารราชการแผนดินในระบบปกติใหมากที่สุด โดยใหขาราชการทุกฝายรวมในการขับเคลื่อน 
เดินหนาดวยการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล รวมกันกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งไดจัดหัวหนาฝาย
ในแตละกลุมงานลงไปติดตามในนามของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สูพี่นองประชาชนคนไทย ทุกภาคสวน โดยขาราชการประจําทุกคน
ตองยึดเปนหนาท่ี ความรับผิดชอบ และใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

2.2 ดานเศรษฐกิจและการใชจายงบประมาณ 
ดําเนินการไมเกินกรอบงบประมาณป 2557 ที่ไดผานความเห็นชอบและจัดสรรไวแลว 

ของรัฐบาลที่ผานมา ทั้งนี้ มีความจําเปนตองทบทวนในบางโครงการที่เปนปญหา เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิด 
ความเขาใจ ที่ชัดเจน และใหเรงรัดจัดทํางบประมาณป 2558 ใหมใหทันการใชจายตามปงบประมาณใน 
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เดือนตุลาคม 2557 โดยยึดกรอบวินัยทางดานการเงินการคลังที่กําหนดไว และไมเปนการสรางหนี้สาธารณะจน
เกินขีดความสามารถของประเทศในการใชคืนหนี้ การใชจายงบประมาณในหวงนี้ ใหใชจายดวยความ
ระมัดระวัง ไมใหมีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม หรือโครงการลงทุนขนาดใหญที่ขาดความพรอม
แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เปนการใชงบประมาณประจําปเปนหลักในการเริ่มตนโครงการ และบรรจุ
โครงการเหลานั้นลงในระบบงบประมาณประจําปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สรางรายไดแกประชาชน 

- สงเสริมระบบการคาเสร ีปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินคาอุปโภค บริโภค อยางเปนธรรม 
เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

- เรงการแกไข ระเบียบ ขอบังคบั และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบตัิราชการ และขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรีใหเปนสากล เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในปลายป 2558 

- เรงดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุงเนนประโยชนแกประชาชนเปนหลัก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนตอง
อยูในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑที่มีความโปรงใส ไมทุจริตคอรรัปชั่น ไมผูกขาด และมีความเปนธรรมกับ
ทุกฝาย ทั้งผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

- สงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือการนํามาใชในการลงทุน
ดานระบบสาธารณูปโภค แหลงน้ํา และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนทุกคน 
ไดมีสวนรวมในการรวมลงทุนกับรัฐบาล และเปนการลดภาระคาใชจายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกูลง 

- สงเสริมใหมีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนท่ีไมเปนธรรม 
โดยประชาชนมีสวนรวมในตลาดกลางเหลานั้น โดยใชแนวทางเชนเดียวกันกับระบบสหกรณ ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนไปพรอม ๆ กัน 
ทั้งในระดับหมูบานทองถิ่น และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

2.3 ดานความมั่นคง 
- สรางความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิง่ใหญ 

ของอาเซียนใหสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศใหไดโดยเร็ว โดยประชาชนตองมีสวนรวม ในการเฝาระวัง 
ดูแลความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่ดานความมั่นคงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายตอชีวิต และ
ทรัพยสินของทุกคนโดยรวม 

- สรางทัศนคติและความเขาใจถึงความสําคัญกับงานดานความมั่นคงของประเทศสถาบันการศกึษา
ตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม การเผื่อแผแบงปนความรักความสามัคคี 
เพ่ือเปนพลังอํานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยใหแกประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืน-  

2.4 ดานการตางประเทศ 
- ประชาสัมพันธ สงเสริมความรูความเขาใจ เตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 ให

ชาวตางชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม 
ของประเทศไทย ที่เปนมาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับในสังคมโลก 

- พิจารณาสรางเสรมิความสัมพันธระหวางประเทศ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ พรอมไป 
กับการสรางความเขมแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในดานเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืน ๆ การเขามา
ลงทุนตองมีการถายทอดเทคโนโลย ีและใชสิ่งอุปกรณสวนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ไดมาตรฐาน 
วัตถุดบิไทยที่มีคุณภาพ เพ่ือเพิ่มมูลคาและเปนประโยชนตอประเทศไทยและคนไทยอยางแทจริง 
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- แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในทุกประเด็น เพื่อใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ในดานความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ สงเสริมกิจการการลงทุน แหลงทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพ่ือมิใหเปนการเอ้ือ
ประโยชนตอผูใด โดยใหมีการแขงขันอยางเสรี และจะตองดูแลสนับสนุนผูประกอบการที่เปนคนไทยเปนพิเศษ 
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับคนไทย ใหสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางประเทศไดท้ังนี้ ตองมีขอระมัดระวัง
ไมใหเกิดการผูกขาดในสวนที่เปนโครงสรางพ้ืนฐาน ที่สําคัญตอความมั่นคงของประเทศ เชน ระบบ
สาธารณูปโภคการสื่อสาร พลังงาน เปนตน 

2.5 ดานสังคมจิตวิทยา 
- สรางความเขมแข็ง ปลูกฝงทัศนคติความเปนไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตรอันงดงาม 

นาภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือใหสังคมไทยมีความเขมแข็ง เสียสละ เผื่อแผ แบงปน อยูรวมกันอยาง
สมานฉันท สามัคคี สํานึกในความเปนคนไทยดวยกัน ถึงแมจะมีความคิดเห็นแตกตาง ตองคลี่คลายดวยสันติวิธ ี

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแลวซึ่งเจาหนาที่ไมมีความจําเปน ตอง
บังคับใชกฎหมายมากนัก เจาหนาที่จะตองไมใชกฎหมายมาสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความขัดแยงมากกวาสราง
ความเปนธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ชวยกันดูแลเฝาระวังในข้ันตนลดความ
ขัดแยง จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตอประชาชนเปนไปอยางเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

- ใหมีการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นตอหนาที่ การทําผิดกฎหมาย 
โดยชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการกระทําดังกลาว ซึ่งถือเปนพฤติกรรมที่นารังเกียจ สังคมตองชวยกันปกปอง 
ผลประโยชนโดยรวม 

2.6 ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ใหกระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการได โดยไดรับความเชื่อถือ 

จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
- ไมใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสรางความขัดแยงซึ่งกันและกัน 
- ปรับปรุงแกไขสวนงานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมใหเขมแข็ง เที่ยงตรง เปนธรรม 

และตรวจสอบได เปนตน 
2.7 ดานการศึกษา 
- การศึกษาเปนพ้ืนฐานในการนําพาประเทศไทยกาวหนาอยางยั่งยืน จึงจําเปนที่จะตองสงเสริม 

และยกระดับการศึกษา ในทุกชวงวัย ใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง ไมแยกงานดานการศึกษาจน
ทําใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสูความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เปนศูนยกลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ตองตอบโจทยใหไดวาการกระทํา
นั้น ๆเด็กหรือผูเขารับการศึกษา ในทุกระดับจะไดรับประโยชนอะไร3 - 8 

- สรางสรรควิธีการ ทําใหเยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ ผลประโยชนของชาติ เทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย เรียนรูภูมิใจในประวัติศาสตร ความเปนมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต
มีความสํานึกในการตอบแทนคณุของแผนดิน ไมใชกาวไปขางหนาแลวทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผานมาไปอยางสิ้นเชิง 

- ใหฝายความมั่นคงมีโอกาสใหความรวมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสรางความมีระเบียบวินัย 
เขมแข็ง แข็งแรง ทั้งดานรางกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพ่ือเปนพลังอํานาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน 
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2.8 การพัฒนาระบบราชการ 
- ใหขาราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงเกียรติ 

เพ่ือที่จะไดปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อุทิศตัวเพ่ือ ทําหนาที่ บําบัดทุกข 
บํารุงสุขเพ่ือประโยชนสุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอยางแทจริง 

- สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุงแกไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ใหทันสมัยและใหมีระบบปองกันการคัดสรรแตงตั้งในระบบอุปถัมภ 
ที่ไมเปนธรรม โดยไมใหฝายหนึ่งฝายใดหรือผูใดเขามาครอบงําขาราชการหรือระบบราชการอีกตอไป 

- ใหขาราชการการเมือง บริหารราชการโดยไมกาวกายหรือมีอิทธิพลกับขาราชการประจํา 
อีกตอไป ยกเวนในเรื่อง ที่เก่ียวของกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกตองชอบธรรม 

2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได 
- ใหมีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุม มีเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง เพ่ือใหมีการกระจายรายไดในทุกระดับ 
และลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 

- ใหสถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตชางฝมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒ ิ
วิชาชีพเพ่ือเขาสูตลาดแรง หางานไดทันที ลดอัตราการวางงาน โดยมีสัดสวนที่เพียงพอกับการศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ 

2.10 การวิจัยและพฒันา 
- จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ และเนนการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพัฒนาตอยอด 

จากสิ่งที่ตองซื้อจากตางประเทศเปนหลัก เพ่ือใหเกิดงานในประเทศ มีสินคาสงออก โดยใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพื่อเพ่ิมมูลคารายไดตอเกษตรกร เชน ปาลม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูก
ขาวหรือผลิตผลพืชหลักอ่ืน ๆ ซึ่งปจจุบันมีมูลคาลดลง มีการแขงขันสูง 

- สงเสริมใหมีการรวมลงทนุจากตางประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนาการผลิตภายในประเทศ 
เปนหลักในลักษณะการรวมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยพัฒนาสูกระบวนการผลิตและจําหนาย 
เปนสินคาสงออกของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในสินคาทุกประเภทที่มีความจําเปน 
ทั้งในดานการดํารงชีวิต รวมท้ังอุปกรณที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

2.11 การเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ป 2558 
- ใหมีการบูรณาการการเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันไดแก 

ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ทุกสวนราชการที่เก่ียวของจะตองมี
การประสานงานการดําเนินการใหสอดคลองกัน มุงเนนผลประโยชนของชาติเปนหลัก และความรวมมือตาม
กรอบขอตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลว 

- ใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไข 
ปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ เชน การกอการราย 
ปญหายาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน 

2.12 ความปรองดองสมานฉันท 
- สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือใหสังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางโดยไมจําเปน 

ตองแตกแยก แบงฝาย ยึดหลักนิติรัฐควบคูกับหลักรัฐศาสตร ในการบริหารจัดการความขัดแยง ความเทาเทียม
และเปนธรรม จะตองไมมีการละเลยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม 
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- ใชหลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแยง มีองคกรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจน 
ในการดําเนินการ ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดํารงเปาหมายในการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความ
เปนธรรมเพ่ือใหสังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน 

2.13 การปฏิรูป 
ปฏิรูปโครงสรางเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งใน 

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับทองถ่ิน โดยมีความมุงหมายเพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และประชาชนไดรับประโยชนจากการปฏิรูป
อยางแทจริง การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ไมมีการทุจริต คอรรัปชั่น มีการ
กระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ จะดําเนินการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2.14 การเลือกตั้ง 
การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ใหมีความสุจริต เที่ยงธรรม สะทอนถึงความตองการ ที่แทจริง 

ของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผูสมัคร 
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคสวน จะมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ การเลือกตั้ง ทั้งนี้
เปนไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะไดประกาศใหทราบตอไปทั้งหมดที่กลาวมา คือเจตนารมณและนโยบาย
ในดานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและตองดําเนินการในสถานการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะกลาววาไมสามารถ
ดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น แตก็เปนเจตนารมณอันแนวแนที่จะสรางสรรค ดูแลประโยชนใหกับคนไทย
และประเทศไทยในชวงการเปลี่ยนผานท่ีสําคัญนี้ขอเวลาและโอกาสใหเราไดเริ่มตน ขอใหอดทน ขอกําลังใจ
จากทุกภาคสวน และจากประชาชนคนไทยทุกคนในการที่จะรวมกันปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยสู
ระบอบประชาธิปไตย 

กําหนดนโยบาย 11 ดาน ดังนี ้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทยจึงถอืเปนหนาที่สําคัญยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี 
และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงค
รายมุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวน
มากตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราช
กรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สงเสริมใหเจาหนาที่ สถานศึกษา 
ตลอดจนหนวยงานของรัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่
ประจักษและเกิดประโยชน สรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก3 - 10 
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสรางความมั่นคงทางทะเล 
- การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน 
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- การเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน 
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจเขาถึง และ

พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคยุ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 

2.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการปองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลย ี
เพ่ือนําไปสูการพ่ึงพาตนเอง สามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศได พรอมท้ังนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลัง
จากทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 

2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศ 
เปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดท่ีมั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 

รวมทั้งสตร ีผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงานโดยใหแรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยง
ขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือใหตรงกับความตองการของพ้ืนที่และของ
ประเทศสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ 
แรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอบังคับที่จําเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึนรวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรม และการสงเคราะหผู
ยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธ ิจัดสวัสดิการชวยเหลือ 
และพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอาย ุสตร ีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน
และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผูสูงอาย ุ

3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคม 
ของแรงงานอาเซียน3 - 11 

3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที ่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ไดประกาศไวแลว 
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3.7 แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธ ิ
การถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ท่ีไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผู
ที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอน 
และแนวเขตพ้ืนท่ีปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 

การศกึษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพ
เปนคนดี มีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรู ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคน 
ใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง 
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

4.4 พัฒนาสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบ
อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยง 
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรม เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู
การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองด ีโดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน 

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา มีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชวีิตสรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เปนไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล 
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพ้ืนที่สาธารณะ 
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน อยางมีคณุภาพ 

โดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบุหลักประกัน 
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกัน สรางกลไกการจัดการสุขภาพ ปรับระบบ 
การจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น ภาคเอกชนมีสวนรวมใน
การจางบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเปนผูกํากับดูแล โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย 

5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ัน
การแพรกระจายไดอยางทันทวงท ี

5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ 

5.5 สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขัน 
ในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ 

5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญการปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เปนปญหาใหมของสังคม 

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดใหมี 
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงาน
ตางประเทศโดยเฉพาะในการปองกันและรักษา 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
   ความไมสงบทางการเมือง มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก แมจะดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจ

จนเริ่มฟนตัว แตยังไมขยายตัวเต็มตามศักยภาพ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนที่จะตองแกไขปรับปรุง
หลายเรื่อง เพ่ือสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคง ตั้งแตการจัดเก็บภาษี ซึ่งยัง
ไมเพียงพอตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ ปญหาหนี้ภาครัฐ การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 
ตลอดจนปญหาการใชน้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไข
ปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
   การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนซึ่งจะมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ ณ สิ้นป 2558 จะเกิด 

ประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ใหพรอม การเรงดําเนินการ
เตรียมความพรอมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส ดานกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวก ทางการคา การพัฒนาดานชายแดน และการเตรียมการดานทรัพยากรมนุษย จะสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทย รวมกับประชาชนอาเซียน 
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8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

    8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา 
กวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
แหงชาติ ทั้งนี้ เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดับการพัฒนาใกลเคยีงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

    8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน 

    8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนา
ไปตอยอดหรือใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ กลุม
จังหวัด เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

    8.4 สงเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต 
ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศกึษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 
ตามความเหมาะสม 

    8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีดานการวิจัย 
และพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชย
ของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ตาง ๆ 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน 

   ในปจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ เชน ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช 
ประโยชนทางพาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก ทั้งปญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทตาง ๆ 
ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลคณุภาพชีวิตประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

    ระบบราชการเปนระบบที่ใหญ ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรอืเปนอุปสรรคตอการ
ทํามาหากินและการดํารงชีวิตได แตในเวลาที่ผานมาระบบราชการและเจาหนาท่ีบางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแยงในสังคมตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการ ซึง่มีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้ง
ยังไมอาจใชเปนกลไกเพิ่มศกัยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามากมีการขอ
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อนุญาตซ้ําซอน3ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับ
กับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําป
ของหนวยงานตางประเทศบางแหงเก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการ
ทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ ไมใชตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ผูปกครอง หลักนิติธรรมจะ

เปนที่ยอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามีกฎหมาย หากกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริงและ
ความตองการของประชาชน เปนธรรม คุมครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงไดงายมี
มาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเปนธรรม มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยงและการโกรธแคน
ชิงชังไมสิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้ 

1. ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ 
ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขัน ใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูและระดม
ผูทรงคณุวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ 
 2. เพ่ิมศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑ บุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรู เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยก
รางกฎหมายและการตีความกฎหมายแกเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชน 
 3. ระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 4. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนิน 
คดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและ 
นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยตุิธรรมได 
 5. ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรมโดย
ใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาสผูถูก
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรบัผลกระทบจากความไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริต
และความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 6. นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามผูมี
อิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย แรงงานทาส  
การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ 

ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี ้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน3 - 15 
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7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิด 
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 

8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและ 
ยั่งยืนในอนาคตใหทดัเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม  
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
4. ใฝหาความรู หมั่นศกึษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดตีอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย                         
และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ด ี 

11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง  

    ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษา 

เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส  

   1.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
เพ่ือ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน 
สงเสริม การเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศกึษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแล 
สุขภาพ  

   1.3 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
ตอ ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   1.4  ยุทธศาสตรการเสริมสรางศกัยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ 
ประเทศเพ่ือนบานทั้งแนวเหนือตะวันตก เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติตาม
แนวตะวันออก-ใต  

   1.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือให
ม ีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความ
ตองการ ของชุมชน  
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      1.3.2 แผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 1 
         (พ.ศ.2561-2564) ฉบบัทบทวน  เดือน กรกฎาคม  2559 
       พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบรุ ี
 
 วิสัยทัศน “เมืองแหงอนาคต  แหลงของการลงทุน  และแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
    มีภูมิปญญาและนวัตกรรมที่แขงขันในระดับสากล” 

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือ
สงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสรางสรรค  
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมความโดดเดนของการทองเที่ยวดวยการผสมผสานกันระหวาง Technology 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมปิญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม การฟนฟูคณุภาพระบบนิเวศของแมน้ํา
เจาพระยา/ปาสัก และสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยการใชนวัตกรรมแหงชาติ  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน     
                    -  เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสรางสรรค 
  - เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินคาที่จัดอยูในกลุมสินคา “เชิงสรางสรรค”ของกลุมจังหวัด 
  -  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุมจังหวัดใหสามารถรองรับการผลิตสินคา “เชิงสรางสรรค” 
และ High Tech Industry ใหมากขึ้น 
  - เพ่ือนําเอาประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และ
สินคา OTOP 
  
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมความโดดเดนของการทองเที่ยวดวยการผสมผสานกันระหวาง Technology        
                    ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภมิูปญญาทองถิ่น 

- เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดวยทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุมจังหวัด  
โดยใช Information Technology เปนตัวกระตุน 
  - เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุมจังหวัด และของลุมน้ําเจาพระยา
และปาสัก ใหเปนที่ประจักษในกลุมนักทองเที่ยวอยางชัดเจนและกวางขวางข้ึน 
  - เพ่ือเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมจังหวัดใหเปนที่ประจักษอยางชัดเจน กวางขวาง 
และนํามาสูการเพ่ิมผลผลิตดานการทองเที่ยวและถายทอดใหคนรุนหลัง 
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ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม การฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของ  
                   แมน้ําเจาพระยาปาสัก/และสรางมูลคาเพิ่มจากขยะดวยการใชนวัตกรรมแหงชาติ 

  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศนของแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก (จัดการภัยแลง ผักตบ 
น้ําทวม) 
  - เพ่ือแกไขปญหาสภาพแวดลอม (ดานขยะ อากาศ และน้ําเสีย) ที่เปนผลพวงจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเปนเมือง 
  - เพ่ือนําขยะที่มีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องมาเพ่ิมมูลคาและนําไปสูการสรางรายไดใหกลุม
จังหวัด ไดอยางตอเนื่องในอนาคต 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  - เพ่ือรองรับสภาพของ “ความเปนเมือง”ในอนาคต 
  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของระบบฐานขอมูลในการใหความสะอาดตอการเดินทางในกลุมจังหวัด 
  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเขาถึง แหลงอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 
  - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เอื้ออํานวยความสะดวก และลดอุปสรรค ตอการขนสงและเดินทางผาน
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ไปจนถึงระดับ Transnational 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑ 
  -  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีระบบการปฏิบัติการ และโครงสรางการ 
ทํางาน ทีเ่อ้ือตอการรวมคิด รวมสราง และรวมทําโครงการที่เปนประโยชนตอกลุมจังหวัด 

- เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีฐานขอมูลของกลุมจังหวัดที่เอ้ือตอการ 
ลงทุนเพ่ือประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และสามารถชวยเพ่ิมคุณคาใหทรัพยากรของกลุมจังหวัดไดอยาง
ตอเนือ่ง 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุร ี(พ.ศ.2561  – 2564) 
ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2559 

 

วิสัยทัศน :  
เมืองการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแหงความสุข 

 พันธกิจ 

1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
2. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและ   
    เปนธรรมในสังคม 
3. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส เพ่ือให 
    ไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
4. จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอภาครวดเร็วและม ี
     คุณภาพ 
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
    มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกําหนด  

 

เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  
 “มูลคาการคาการลงทุนอตุสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือใหบรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเปาประสงค
ภาพรวม ดังนี้ 

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
2. ตางประเทศใหความเชื่อมั่นในสินคาและบริการของจังหวัด 
3. ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
4. ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคณุภาพชีวิตและมีความสุข    

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบไปดวยจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 
1.  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. ส ง เสริมขีดความสามารถในการแขง ขันของกระบวนการผลิตสินค าและบริการสู

มาตรฐานสากล 
3. เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 
4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด : 1. รายไดจากการสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 5 
    2. รายไดจากการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมที่เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16 
เปาประสงค : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี ้
  1) เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2) พัฒนายกระดับศักยภาพดานการทองเท่ียวแบบทางเลือกสอดคลองกลุมเปาหมายเฉพาะ 
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่เอ้ือตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การคา

และบริการ 
4) พัฒนาสภาพแวดลอมสูความเปนเมืองนาอยู 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการสูมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด : 1. สินคาและบริการที่ไดรับรองมาตรฐานสินคาสากลเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 85 
   2. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ 
เปาประสงค : ตางประเทศใหความเชื่อมั่นในสินคาและบริการของจังหวัด 
กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี ้
    1) เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชุมชนท่ีมี

มาตรฐาน  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา   
3) สงเสริมการพัฒนายกระดับฝมือแรงงานสอดคลองกับภาคการผลิตสาขาเปาหมาย  

เฉพาะ 
4) สงเสริมการขยายชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่ทันสมัย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 
ตัวชี้วัด : 1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเปนรอยละ 25 

 2. จํานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ ลดลงคดิเปนรอยละ 35 
 3. ครอบครัวอบอุนตามเกณฑที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด 

เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 85 
 4. หมูบานที่ผานเกณฑการจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 90 

 เปาประสงค : ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข    
กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี ้
     1) เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2) สงเสริมสังคมแหงคุณภาพสอดคลองตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น 
3) เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู และดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด : 1. ประชากรที่เขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม คดิเปนรอยละ 95 

 2. จํานวนขอรองเรียนในการใหบริการที่ลดลง คิดเปนรอยละ 90 
          เปาประสงค : ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง 

กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี ้
  1) สงเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถวนหนา 
   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี       
     (พ.ศ.2561-2564) 

 
                 วิสัยทัศน “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหา 
                 และศักยภาพของทองถิ่น พรอมบูรณาการจัดการรวมกัน” 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการบริการดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธที ่4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธที่ 7 สงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธที่ 8 พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 1 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
กลยุทธที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยทุธที่ 4 ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
กลยุทธที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม            
               ประจําถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีทองถิ่น 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ด ี
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพบุคลากรของทองถิ่น 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองคกร 
กลยุทธที่ 3 การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยบูรณาการทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 160 - 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 

1.5 THAILAND 4.0 
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1.6 อํานาจหนาที่ของคการบริหารสวนจังหวัด 
           มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540  ภายในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     (7 ทว(ิ  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม อันดีของทองถ่ิน  
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยู ใน เขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเป นการสมควรใหราชการส วนท องถิ่น อ่ืนร วมกัน 
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  

(9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติไดทั้งนีต้ามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

     มาตรา 45/1  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไป เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

     มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

(2)  การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  
(3)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(4)  การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ินอื่น  
(5)  การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(6)  การจัดการศึกษา  
(7)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
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(9)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
(11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(14)  การสงเสริมการทองเที่ยว  
(15)  การพาณิชยการสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
(16)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืน  
(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
(19)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ 
(21)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23)  การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
(24)  จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต  

และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือ ให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

(25)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น  
(26)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน-

ทองถ่ินอื่น  
(27)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส 
(28)  จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดใหเปน 

อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(29)  กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี(พ.ศ.2561-2564) 
   2.1 วิสัยทัศน 
 

“  สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี ” 
 

   2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน ดังนี ้
        ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
        ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี 
 
         พนัธกิจ 

1. เสริมสรางความนาอยูของจังหวัดสระบุรี 
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดี สูการเปนชุมชนเขมแข็ง 
3. สงเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4.  สงเสริม สนับสนนุใหประชาชนดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
         จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวคิดที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชากรในรุนปจจุบัน โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรในรุนตอ ๆ ไปในอนาคต  ซึ่ง
เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน  คือ  การพัฒนาที่ทําใหเกิดดุลยภาพของมิติตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือสรางเสริมความอยูดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น
จุดมุงหมายของการทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  จึงเนนใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ  โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สนับสนุนใหมีการรับฟงความคดิเห็นของประชาชนเพ่ือการพัฒนาในทุกมิติที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาในระดับทองถิ่น 

2.  สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการพิจารณายทุธศาสตร กลยุทธ และการ
ดําเนินการเพ่ือไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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           2.3 เปาประสงค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี     จึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน  4  ดาน พรอมเปาประสงคในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
  เปาประสงค 
  เพื่อสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีใหมีความพรอมเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคตางๆ 
 2.   ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
       เปาประสงค 
       เพ่ือเสริมสรางใหประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา  

ระบบการสาธารณสุข  การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูใชแรงงาน  ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการนอมนํา
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนํารายไดมาสูชาวสระบุรีอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต  และ
ทรัพยสิน   อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง  ปญหายาเสพติด  อบายมุขไดรับการกําจัดอยางจริงจัง 

           เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  ประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่
ปราศจากมลภาวะ  คุณภาพน้ํา   อากาศ  เสียงไดรับการจัดการอยางเปนระบบและจริงจัง  และมีการบริหาร
จัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

     3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
      เปาประสงค 

      เพ่ือสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการ
ประชาสัมพันธและการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับ
ประชาชน  เพ่ือการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
      เพ่ือสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาของจังหวัดสระบุรีใหดํารงอยู  ตลอดจน
สรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณคาใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนจังหวัดสระบุร ี
                4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี 
       เปาประสงค 
       เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการแกประชาชนได
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ   ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของ
ตนเอง 
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   2.4 ตัวชี้วัด 
    ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- รอยละของถนนลาดยางเชื่อมตอระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น 
- รอยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มข้ึน 
- รอยละของถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางตําบลเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของถนนท่ีไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 
- รอยละของรางระบายน้ําและทางเทาที่มีการปรับปรุง 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
- รอยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟาเพ่ิมขึ้น 

               ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
- รอยละของประชาชนที่ไดรับการอบรมดานอาชีพ 
- รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการอบรม 
- รอยละของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของอาสาสมัครท่ีไดรับการสนับสนุน 
- รอยละของชุมชนที่ไดรับความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
- จํานวนสนามกีฬาระดับอําเภอท่ีสราง/ปรับปรุง 
- รอยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีไดรับความรูดานยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม 
- รอยละของเยาวชนที่เขามารวมกิจกรรม/โครงการ 
- รอยละของพื้นที่ที่มีกลองวงจรปด 
- รอยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบล 
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี 
- รอยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณคาของปาไม 
- รอยละของคูคลองท่ีเชื่อมตอระหวางตําบลสะอาดมากข้ึนและวัชพืชนอยลง 
- จํานวนชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ 
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการขยะ 
- รอยละของจํานวนขยะที่นําไปตอขายเพิ่มขึ้น 
- รอยละของปริมาณขยะลดลง 
- จํานวนสถาบันพยาบาลไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือแพทย/ครุภัณฑ 
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               ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
               และภูมิปญญาทองถิ่น 

- รอยละของสถานท่ีทองเที่ยวที่ไดรับสงเสริม 
- รอยละของประชาชนที่เขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- รอยละของประชาชนที่เขามีสวนรวมเพิ่มขึ้น 
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ 

               ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี 
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม 
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจ 
- รอยละของบุคลากรไดรับโอกาสในการศึกษาดูงาน 
- รอยละของประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจ 
- รอยละของงบประมาณในการปรับปรุงสํานักงาน 
- รอยละของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอระบบ 
- จํานวนเครือขายภาคประชาชนท่ีเขามามีสวนรวม 
- รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักชาติ 

ศานา พระมหากษัตริย 
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           2.5 คาเปาหมาย 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- รอยละของถนนลาดยางเชื่อมตอระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น จํานวนปละ 30 สาย 
- รอยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มข้ึน จํานวนปละ 20 สาย 
- รอยละของถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางตําบลเพ่ิมข้ึน จํานวนปละ 10 สาย 
- รอยละของถนนท่ีไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม จํานวนปละ 10 สาย 
- รอยละของรางระบายน้ําและทางเทาที่มีการปรับปรุง จํานวนปละ 5 สาย 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟาใชเพ่ิมขึ้น  จํานวนปละ 1 โครงการ 

               ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกวา รอยละ 80  
- รอยละของประชาชนที่ไดรับการอบรมดานอาชีพ มีความเขาใจมากกวารอยละ 80 
- รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการอบรม อยูตลอดการอบรมมากกวารอยละ 70 
- รอยละของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน มากขึ้นจากเดิม รอยละ 20 
- รอยละของอาสาสมัครท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของชุมชนที่ไดรับความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  จํานวนปละ 1 โครงการ 
- จํานวนสนามกีฬาระดับอําเภอท่ีสราง/ปรับปรุง จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีไดรับความรูดานยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม  

จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของเยาวชนที่เขามารวมกิจกรรม/โครงการ จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของพื้นที่ที่มีกลองวงจรปด จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบล จํานวนปละ 20 โครงการ 
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณคาของปาไม จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของคูคลองท่ีเชื่อมตอระหวางตําบลสะอาดมากข้ึนและวัชพืชนอยลง รอยละ 80 ของทุก

โครงการท่ีดําเนินการ 
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการขยะ  

จํานวนปละ 1 โครงการ 
- รอยละของจํานวนขยะที่นําไปตอขายเพิ่มขึ้น มากกวาเดิมรอยละ 10 
- รอยละของปริมาณขยะลดลง นอยกวาเดิม รอยละ 10 
- จํานวนสถาบันพยาบาลไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือแพทย/ครุภัณฑ จํานวนปละ 1 

โครงการ 
 
 
 
 
 



 
 

- 170 - 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 

               ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปญญาทองถิ่น 

- รอยละของสถานท่ีทองเที่ยวที่ไดรับสงเสริม จํานวนปละ 5 โครงการ 
- รอยละของประชาชนที่เขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น มากข้ึนจากเดิมรอยละ 10 
- รอยละของประชาชนที่เขามีสวนรวมเพิ่มขึ้น มากข้ึนจากเดิมรอยละ 10 
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน มากขึ้นจากเดิมรอยละ 10 
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 
- มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ ผานเกณฑหลังอบรมมากกวา รอยละ 80 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี  
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจ มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของบุคลากรไดรับโอกาสในการศึกษาดูงาน มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจ มากกวา รอยละ 80 
- รอยละของงบประมาณในการปรับปรุงสํานักงาน เพ่ิมขึ้นจากเดิม รอยละ 20 
- รอยละของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 20 
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอระบบเทคโนโลย ีมากกวา รอยละ 80 
- รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักชาติ 

ศานา พระมหากษัตริย ผานเกณฑการประเมิน มากกวา รอยละ 80 
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           2.6 กลยุทธ 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
                กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
 

               ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยางยั่งยืน 
    กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา 
    กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาชุมชนนาอยู 
    กลยุทธที่ 2.4 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    กลยุทธที่ 2.5 เสริมสรางบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

               ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
       และภูมิปญญาทองถิ่น 
    กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
    กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 

               ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาองคกรและบคุลากรสูการบริหารจัดการท่ีด ี
    กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 
    กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมบริหารงานองคกร 
    กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
               จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

      การบริหารงานยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2554) ยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสระบุรี กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดสระบุรี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี นโยบายผูบริหารทองถ่ิน โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  คือ สระบุรีเมืองนาอยู 
และคมนาคมปลอดภัย โดยจุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดกําหนดขึ้น โดยมี
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี โดยมีพันธกิจเปนขอบเขตหรือหนาที่ที่ตองทําใหบรรลุวิสัยทัศน โดยมีวัตถุประสงคอันคือผลสําเร็จหรือ
ผลลัพธที่ตองการในอนาคต มีแผนงานหรือทิศทางดําเนินงานท่ีชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนถึงผลผลิต
และผลลัพธอันทายสุดที่ตองการใหเกิดกับกลุมเปาหมาย ชุมชน และสิ่งแวดลอม และเปนไปตามที่ไดคาดหวัง
ผลไว 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบจ.     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

การจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ 

 ดา้นบริหารทวัไป 
 แผนงานบริหารงานทวัไป 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

 แผนงานการศึกษา 

 แผนงานสาธารณสุข 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

 ดา้นการเศรษฐกิจ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 แผนงานการเกษตร 

 แผนงานการพาณิชย ์

 ดา้นการดาํเนินงานอืน  แผนงานงบกลาง 
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       2.9 การพฒันาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
       1. ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

มีแนวทางในการพัฒนา  5 แนวทาง ประกอบดวย 
 1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการ
ของประชาชน 
 1.2  ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ภารกิจถายโอนใหไดมาตรฐาน 
 1.3  สนับสนุนการขยายเขตไฟฟา ประปา เพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตจังหวัดสระบุร ี
 1.4  สนับสนุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือเขาสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรีให
ทั่วถึง 
 1.5  สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอกคลอง ขุดสระและพัฒนา
แหลงน้ําใหเพียงพอ 
       2. ดานเศรษฐกจิและสังคม 

มีแนวทางในการพัฒนา  6 แนวทาง ประกอบดวย 
 2.1  สนับสนุนกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพ กลุมสตร ีในการใชปุยอินทรีย การจัดหาเมล็ดพันธุ
พืชผลทางการเกษตร จัดหาสถานที่สําหรับการรวมกลุม และใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมรวมกัน สงเสริม
การลดรายจาย เพ่ิมรายไดแกประชาชน 
 2.2  สงเสริมและสนับสนุนกลุมและองคกรตางๆ ใหมีความรู เพ่ือพัฒนาคิดคนทาง
เทคโนโลยีการเกษตร การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวัน ใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนหนวยงานที่ดําเนินโครงการทฤษฎีใหมในเขตจังหวัดสระบุร ี
 2.3  สงเสริมและใหการสนับสนุนการสาธารณสุขในชุมชน การจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห
แกเด็ก สตร ีผูสูงอาย ุและผูดอยโอกาส โดยสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน วัสด ุครุภัณฑ ทางการแพทยแก
สมาคม ชมรม มูลนิธ ิและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมทั้งใหความรู ดานการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน และผูที่เก่ียวของ 
 2.4  สนับสนุนการบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การกอสรางลานเพ่ือการเกษตร 
รานคาชุมชน เพ่ือใหกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพใชประโยชนรวมกัน 
 2.5  สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนแกหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
 2.6  สนับสนุนใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ และการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุภายในเขตรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวดัสระบุรี 
       3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มีแนวทางในการพัฒนา  4 แนวทาง ประกอบดวย 
 3.1  จัดการศึกษาภายในโรงเรียนทุกระดับในเขตจังหวัดสระบุรี เพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและจัดหาวัสดุครุภัณฑ ใชประกอบการเรียนการสอนเด็ก และนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุร ี
 3.2  สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนา รวมทั้งเด็กและเยาวชน 
 3.3  สนับสนุนใหมีสถานที่สําหรับการเรียนรูและบริการสาธารณะ เชน ศูนยดาราศาสตร ทองฟา
จําลอง คายลูกเสือ สนามกีฬา และสถานที่พักผอนหยอนใจ ภายในเขตจังหวัดสระบุรี 
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 3.4  สนับสนุน และดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของ ในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
      4. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มีแนวทางในการพัฒนา  5 แนวทาง ประกอบดวย 
 4.1  จัดตั้งศนูยกําจัดขยะโดยความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุร ีและ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 4.2  สงเสริมเด็ก เยาวชน ผูนําชุมชนในหมูบานใหมีการศึกษา ปลูกฝงใหรูจักการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.3  สนับสนุนและดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน กําจัด
วัชพืช ลดมลภาวะสิ่งแวดลอมทางน้ําใหประชาชนไดรับประโยชนทางน้ําตลอดป 
 4.4  บํารุงรักษา ซอมแซมถนนที่มีฝุนละอองใหประชาชนที่ใชสัญจรไปมา และประชาชนที่มีบานเรือน
ใกลเคยีงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากฝุนละออง 
 4.5  สนับสนุนโดยจัดหาวัสด ุครุภัณฑ ตลอดจนสถานที ่เพ่ือบริการสาธารณะ โดยปลอดภัยจาก
มลภาวะ 
         5. ดานการบริหารจัดการองคกร และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

มีแนวทางในการพัฒนา  4 แนวทาง ประกอบดวย 
 5.1  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีใหมีความรูความสามารถ 
สามารถนําไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
 5.2  สนับสนุนวัสด ุครุภัณฑ และอุปกรณการใชงานที่ทันสมัยใหบุคลากรในหนวยงานนํามาใชปฏิบัติ
หนาที่ใหเพียงพอ 
 5.3  สนับสนุนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน และการให
ทุนการศึกษา ใหบุคลากรมีความสามารถทํางานประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.4  สรางความเขมแข็ง ใหองคกรโดยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
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3.การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะใชแผนเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  ที่สรางกระบวนการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ดวยภารกิจที่มีมากขึ้นจึง
มีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม และมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
วางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต มี
การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มาตรการควบคุมติดตาม วัด
และประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มี
ความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 
 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็น การพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบ ดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณ
แนวโนมในอนาคต 
 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ข้ันตอนทีส่ําคัญประการหนึ่ง คือการศึกษาปญหา ความ
ตองการ และศักยภาพในการพัฒนา เพ่ือใหการกําหนดแนวทาง การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด การดําเนินการในข้ันนี้จึงประกอบดวยการสํารวจความตองการของ
ประชาชนในจังหวัดสระบุรีโดยการใชแบบสํารวจความตองการ   
 ผลการดําเนินการในแตละขั้น ปรากฏผลดังนี ้

1. ผลการสํารวจความตองการของประชาชน   
1.1 ตอนที่ 1  ผลการสํารวจความตองการ โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน  

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ปรากฏดังตาราง 1-15 
1.2 ตอนที่ 2  ผลการสํารวจความตองการ  โดยใชแบบสอบถามปลายเปด  

(วิเคราะหเปนรายอําเภอ) 
1.3 ตอนที่ 3  สรุปผลการสํารวจความตองการ จากแบบสอบถามปลายเปด 

(สังเคราะหจากทุกอําเภอ โดยจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี) 
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ตอนท่ี 1  ผลการสํารวจความตองการ โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  
               5 ระดับ  ปรากฏดังตาราง 1- ตาราง 15 
ตาราง 1   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามความตองการของประชาชนในจังหวัดสระบุร ี
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน )คน(  n = 1335 คดิเปนรอยละ 
เพศ   
          ชาย 591 44.3 
          หญิง 744 55.7 
อาย ุ   
          ต่ํากวา 20 ป  167 12.5 
          20 - 30 ป 179 13.4 
          31 – 40 ป 374 28.0 
          มากกวา 40 ป  615 46.1 
อาชีพ   
          เกษตรกร 276 20.7 
          รบัจางท่ัวไป 441 33.0 
          ธุรกิจสวนตัว 187 14.0 
          รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  194 14.5 
          อื่น ๆ 237 17.8 
การศกึษา   
          ประถมศึกษา 531 39.8 
          มัธยมศึกษา  /ปวช / ..ปวส  573 42.9 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 183 13.7 
          สูงกวาปริญญาตร ี 48   3.6 
อําเภอที่อาศัยอยูตามทะเบียนราษฎร   
          เสาไห 73   5.5 
          มวกเหล็ก 102   7.6  
          บานหมอ 94   7.0  
          หนองแค 172 12.9 
          เมืองสระบุรี 260 19.5 
          พระพุทธบาท 131   9.8  
          เฉลิมพระเกียรต ิ 80   6.0  
          แกงคอย 180 13.5 
          ดอนพุด 21   1.6  
          หนองโดน 44   3.3  
          หนองแซง 43   3.2  
          วังมวง 52   3.9  
          วิหารแดง 83   6.2  
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 จากตาราง  1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.7 มีอายุมากกวา 

40 ป คิดเปนรอยละ 46.1  ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 33.0 มีวุฒิการศึกษาในระดับ  มีวุฒิ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  /ปวช / .ปวส .คิดเปนรอยละ 42.9 และอําเภอที่อาศัยอยูตามทะเบียนราษฎร

ะคืออําเภอเมืองสระบุรี คิดเปนรอยล 19.5  
ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอเสาไห 
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ) 

X  S.D. 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  68.5 24.7 6.8 - - 4.62 0.62 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 52.1 41.1 6.8 - - 4.45 0.63 
 สนับสนนุทุนการศึกษา 74.0 26.0 - - - 4.74 0.44 
พัฒนาเยาวชน 68.5 28.8 2.7 - - 4.66 0.53 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  41.1 53.4 5.5 - - 4.36 0.59 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 61.6 34.2 2.7 1.4 - 4.56 0.62 
สงเสริมประเพณ ี 46.6 38.4 12.3 1.4 1.4 4.27 0.84 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 38.4 46.6 15.1 - - 4.23 0.70 
สงเสริมเครือขายประชาชน 32.9 45.2 17.8 2.7 1.4 4.05 0.86 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 32.9 45.2 19.2 2.7 - 4.08 0.80 
ตลาดรองรับผลผลิต 43.8 37.0 16.4 1.4 1.4 4.21 0.87 
ลดตนทนุในการผลิต 52.1 38.4 6.8 1.4 1.4 4.38 0.79 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 52.1 26.0 16.4 2.7 2.7 4.22 1.00 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 38.4 28.8 19.2 8.2 5.5 3.86 1.18 
ขยายเขตน้ําประปา 46.6 38.4 12.3 1.4 1.4 4.27 0.84 
สงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ 60.3 30.1 9.6 - - 4.51 0.67 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 54.8 35.6 8.2 1.4 - 4.42 0.76 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 49.3 34.2 15.1 1.4 - 4.32 0.78 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 57.5 24.7 16.4 1.4 - 4.37 0.86 
กอสรางถนน /สะพาน  49.3 35.6 11.0 2.7 1.4 4.29 0.87 
ขุดลอกแหลงน้ํา 47.9 35.6 13.7 2.7 - 4.29 0.81 
ขยายเขตไฟฟา 50.7 34.2 12.3 1.4 1.4 4.32 0.85 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  47.9 39.7 11.0 1.4 - 4.33 0.78 
ระบบขนสงมวลชน 37.0 45.2 12.3 2.7 2.7 4.11 0.92 
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 จากตาราง 2 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอเสาไห ดานที่มีความตองการพัฒนามากที่สุด 

3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา ( X  = 4.74, S.D = 0.44) 2) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  = 

4.66, S.D = 0.53) และ 3) ดานสนามกีฬา/ลานกีฬาออกกําลังกาย ( X  = 4.62, S.D = 0.62) สวนดานที่มี

ความตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานปญหาพื้นที่ทํากิน (X  = 3.86, S.D = 1.18) 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอมวกเหล็ก 
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  64.7 22.5 12.7 - - 4.52 0.71 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 71.6 24.5 3.9 - - 4.68 0.55 
สนับสนนุทุนการศึกษา 73.5 25.5 1.0 - - 73.4  0.47 
พัฒนาเยาวชน 76.5 19.6 3.9 - - 4.73 0.53 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  70.6 23.5 5.9 - - 4.65 0.59 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 62.7 31.4 5.9 - - 4.57 0.61 
สงเสริมประเพณ ี 49.0 37.3 13.7 - - 4.35 0.71 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 48.0 39.2 11.8 1.0 - 4.34 0.72 
สงเสริมเครือขายประชาชน 45.1 38.2 15.7 1.0 - 4.27 0.76 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 47.1 45.1 7.8 - - 4.39 0.63 
ตลาดรองรับผลผลิต 63.7 28.4 7.8 - - 4.55 0.64 
ลดตนทนุในการผลิต 73.5 18.6 4.9 2.0 1.0 4.62 0.76 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 63.7 25.5 10.8 - - 4.53 0.69 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 63.7 19.6 14.7 1.0 1.0 4.44 0.85 
ขยายเขตน้ําประปา 72.5 22.5 3.9 1.0  4.67 0.60 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 73.5 18.6 6.9 - 1.0 4.64 0.70 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 70.6 20.6 7.8 - 1.0 4.60 0.72 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 60.8 28.4 .88  2.0 - 4.48 0.74 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 67.6 27.5 3.9 1.0 - 4.62 0.61 
กอสรางถนน /สะพาน  65.7 29.4 3.9 1.0 - 4.60 0.62 
ขุดลอกแหลงน้ํา 68.6 23.5 6.9 1.0 - 4.60 0.66 
ขยายเขตไฟฟา 62.7 29.4 5.9 2.0 - 4.53 0.70 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  64.7 25.5 9.8 - - 4.55 0.67 
ระบบขนสงมวลชน 55.9 34.3 7.8 2.0 - 4.44 0.73 

 

จากตาราง 3 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอมวกเหล็ก ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา ( X  = 4.73, S.D = 0.47) 2) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  

= 4.73, S.D = 0.53) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( X  = 4.68, S.D = 0.55) สวนดานท่ีมีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมเครือขายประชาชน (X  = 4.27, S.D = 0.76) 
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ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอบานหมอ 
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  40.4 34.0 23.4 2.1 - 4.13 0.85 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 57.4 28.7 9.6 4.3 - 4.39 0.83 
สนับสนนุทุนการศึกษา 74.5 21.3 2.1 2.1 - 4.68 0.63 
พัฒนาเยาวชน 61.7 31.9 5.3 - 1.1 4.53 0.70 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  45.7 39.4 14.9 - - 4.31 0.72 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 50.0 30.9 19.1 - - 4.31 0.78 
สงเสริมประเพณ ี 33.0 39.4 26.6 - 1.1 4.03 0.84 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 38.3 35.1 26.6 - - 4.12 0.80 
สงเสริมเครือขายประชาชน 29.8 38.3 30.9 1.1 - 3.97 0.81 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 36.2 37.2 24.5 2.1 - 4.07 0.83 
ตลาดรองรับผลผลิต 42.6 36.2 17.0 4.3 - 4.17 0.86 
ลดตนทนุในการผลิต 42.6 31.9 21.3 4.3 - 4.13 0.90 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 42.6 29.8 26.6 1.1 - 4.14 0.85 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 45.7 31.9 16.0 5.3 1.1 4.16 0.95 
ขยายเขตน้ําประปา 43.6 30.9 23.4 2.1 - 4.16 0.86 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 43.6 .829  26.6 - - 4.17 0.83 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 41.5 41.5 14.9 2.1 - 4.22 0.78 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 39.4 30.9 27.7 2.1 - 4.07 0.87 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 45.7 36.2 18.1 - - 4.28 0.75 
กอสรางถนน /สะพาน  40.4 26.6 29.8 2.1 1.1 4.03 0.94 
ขุดลอกแหลงน้ํา 36.2 30.9 30.9 1.1 1.1 4.00 0.90 
ขยายเขตไฟฟา 41.5 30.9 25.5 2.1 - 4.12 0.87 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  54.3 25.5 14.9 4.3 1.1 4.28 0.94 
ระบบขนสงมวลชน 33.0 35.1 25.5 6.4 - 3.95 0.92 

 

จากตาราง 4  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอบานหมอ ดานท่ีมีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา ( X  = 4.68, S.D = 0.63) 2) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  

= 4.53, S.D = 0.70) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( X  = 4.39, S.D = 0.83) สวนดานที่มีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานระบบขนสงมวลชน (X  = 3.95, S.D = 0.92) 
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ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอหนองแค 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )อยละร(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  51.2 26.2 20.9 1.2 0.6 4.26 0.87 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 62.8 29.7 5.2 2.3 - 4.53 0.70 
สนับสนนุทุนการศึกษา 70.3 26.2 2.9 0.6 - 4.66 0.56 
พัฒนาเยาวชน 4.75  38.4 6.4 - 0.6 4.47 0.67 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  43.6 43.6 11.6 0.6 0.6 4.29 0.74 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 49.4 39.5 9.3 1.2 0.6 4.36 0.75 
สงเสริมประเพณ ี 32.0 39.0 24.4 4.7 - 3.98 0.87 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 22.7 47.7 26.2 2.9 0.6 3.89 0.81 
สงเสริมเครือขายประชาชน 21.5 43.6 29.7 5.2 - 3.81 0.83 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 29.7 50.0 18.6 0.6 1.2 4.06 0.78 
ตลาดรองรับผลผลิต 40.0 43.6 14.5 1.2 0.6 4.22 0.78 
ลดตนทนุในการผลิต 37.8 40.7 17.4 2.9 1.2 4.11 0.88 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 37.8 33.1 24.4 3.5 .21  4.03 0.93 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 37.2 37.8 12.2 5.2 7.6 3.92 1.18 
ขยายเขตน้ําประปา 48.3 37.2 12.2 1.7 0.6 4.31 0.80 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 44.2 44.8 8.1 2.3 0.6 4.30 0.76 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 45.9 39.0 13.4 1.2 0.6 4.28 0.78 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 44.8 36.6 16.3 1.7 0.6 4.26 0.83 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 44.8 38.4 15.7 1.2 - 4.27 0.76 
กอสรางถนน /สะพาน  41.9 39.5 14.5 3.5 0.6 4.19 0.85 
ขุดลอกแหลงน้ํา 42.4 37.8 14.0 4.1 1.7 4.15 0.93 
ขยายเขตไฟฟา 39.0 38.4 18.0 4.1 0.6 4.11 0.88 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  49.4 33.1 14.0 3.5 - 4.28 0.83 
ระบบขนสงมวลชน 40.7 37.8 18.0 3.5 - 4.16 0.84 

 

จากตาราง 5  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอหนองแค ดานท่ีมีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา (X  = 4.66, S.D = 0.56) 2) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   

( X  = 4.53, S.D = 0.70) และ 3) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  = 4.47, S.D = 0.67) สวนดานที่มีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมเครือขายประชาชน (X  = 3.81, S.D = 0.83) 
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ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอเมือง 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ฬาออกกําลังกายลานกี  48.1 33.5 16.2 2.3 - 4.27 0.81 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 53.1 35.4 10.0 1.5 - 4.40 0.73 
สนับสนนุทุนการศึกษา 65.0 24.6 8.5 1.4 0.4 4.52 0.75 
พัฒนาเยาวชน 53.5 36.5 9.6 0.4 - 4.43 0.68 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  52.7 30.8 14.2 2.3 - 4.34 0.81 
สงเสรมิดานสุขภาพชุมชน 50.8 36.9 11.5 0.8 - 4.38 0.72 
สงเสริมประเพณ ี 45.4 37.3 16.2 1.2 - 4.27 0.77 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 40.4 38.8 19.2 1.5 - 4.18 0.79 
สงเสริมเครือขายประชาชน 38.5 34.6 23.5 3.1 0.4 4.08 0.88 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 43.5 34.6 18.5 2.3 1.2 4.17 0.89 
ตลาดรองรับผลผลิต 43.5 33.5 15.8 6.5 0.8 4.12 0.96 
ลดตนทนุในการผลิต 41.9 31.5 19.6 5.8 1.2 4.07 0.97 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 47.3 34.6 15.0 1.9 1.2 4.25 0.86 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 50.0 28.8 13.8 6.2 1.2 4.20 0.98 
ขยายเขตน้ําประปา 46.9 33.8 15.0 2.3 1.9 4.22 0.92 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 48.8 33.5 13.5 3.1 1.2 4.26 0.89 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 50.4 28.8 13.5 3.5 3.8 4.18 1.05 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 43.8 36.5 14.2 3.5 1.9 4.17 0.93 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 51.5 28.8 12.7 5.8 1.2 24.4  0.96 
กอสรางถนน /สะพาน  46.9 30.8 15.8 3.8 2.7 4.15 1.00 
ขุดลอกแหลงน้ํา 49.6 29.2 15.0 3.5 2.7 4.20 1.00 
ขยายเขตไฟฟา 48.1 30.8 13.8 5.0 2.3 4.17 1.00 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  50.8 33.5 11.5 2.3 1.9 4.29 0.90 
ระบบขนสงมวลชน 44.6 34.2 13.5 4.6 3.1 13.4  1.02 

 

จากตาราง 6  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอเมืองสระบุรี ดานที่มีความตองการพัฒนา

มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศกึษา (X  = 4.52, S.D = 0.75) 2) ดานพัฒนาเยาวชน 

(X  = 4.43, S.D = 0.68) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (X  = 4.40, S.D = 0.73) สวนดานที่มีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานลดตนทุนในการผลิต (X  = 4.07, S.D = 0.97) 
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ตาราง 7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชน ในอําเภอพระพุทธบาท   
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  59.5 17.6 19.1 1.5 2.3 4.31 0.98 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 60.3 30.5 6.9 2.3 - 4.49 0.73 
สนับสนนุทุนการศึกษา 68.7 27.5 3.8 - - 4.65 0.55 
พัฒนาเยาวชน 56.5 38.9 4.6 - - 4.52 0.89 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  56.5 36.6 4.6 2.3 - 4.47 0.69 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 55.0 38.9 3.8 2.3 - 4.47 0.68 
สงเสริมประเพณ ี 45.8 33.6 18.3 1.5 0.8 4.22 0.85 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 56.5 31.3 9.2 2.3 0.8 4.40 0.81 
สงเสริมเครือขายประชาชน 54.2 36.6 6.9 1.5 0.8 4.42 0.75 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 68.7 19.8 9.9 0.8 0.8 4.55 0.77 
ตลาดรองรับผลผลิต 54.2 33.6 9.9 1.5 0.8 4.39 0.79 
ลดตนทนุในการผลิต .752  35.1 5.3 6.9 - 4.34 0.87 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 50.4 39.7 5.3 3.1 1.5 4.34 0.84 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 49.6 32.8 10.7 5.3 1.5 4.24 0.95 
ขยายเขตน้ําประปา 41.2 42.7 11.5 3.8 0.8 4.20 0.85 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 57.3 28.2 11.5 3.1 - 4.40 0.81 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 54.2 22.9 16.0 4.6 2.3 4.22 1.03 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 58.0 28.2 9.9 3.8 - 4.40 0.82 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 56.5 24.4 15.3 3.8 - 4.34 0.87 
กอสรางถนน /สะพาน  38.9 33.6 19.1 6.1 2.3 4.01 1.02 
ขุดลอกแหลงน้ํา 38.2 30.5 22.9 6.1 2.3 3.96 1.03 
ขยายเขตไฟฟา 45.0 30.5 19.1 3.1 2.3 4.13 0.98 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  60.3 29.8 6.1 2.3 1.5 4.45 0.83 
ระบบขนสงมวลชน 52.7 31.3 9.2 1.5 5.3 4.24 1.05 

 

จากตาราง 7  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอพระพุทธบาท ดานท่ีมีความตองการพัฒนา

มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา (X  = 4.65, S.D = 0.55) 2) ดานสนับสนุนกลุม

อาชีพสตรี (X  = 4.55, S.D = 0.77) และ 3) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  = 4.52, S.D = 0.89) สวนดานที่มีความ

ตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานขุดลอกแหลงน้ํา (X  = 3.96, S.D = 1.03) 
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ตาราง 8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  66.3 22.5 6.3 2.5 2.5 4.47 0.91 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 77.5 17.5 3.8 - 1.3 4.70 0.66 
สนับสนนุทุนการศึกษา 81.3 13.8 2.5 1.3 1.3 4.72 0.69 
พัฒนาเยาวชน 78.8 15.0 5.0 - 1.3 4.70 0.68 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  73.8 16.3 10.0 - - 4.64 0.66 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 66.3 25.0 7.5 1.3 - 4.56 0.69 
สงเสริมประเพณ ี 50.0 32.5 13.8 3.8 - 4.29 0.85 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 53.8 35.0 7.5 3.8 - 4.39 0.78 
สงเสริมเครือขายประชาชน 52.5 35.0 8.8 3.8 - 4.36 0.80 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 55.5 36.3 6.3 2.5 - 4.44 0.73 
ตลาดรองรับผลผลิต 55.0 35.0 6.3 3.8 - 4.41 0.77 
ลดตนทนุในการผลิต 52.5 32.5 10.0 3.8 1.3 4.31 0.89 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 60.0 27.5 2.5 7.5 2.5 4.35 1.02 
 ปญหาพื้นที่ทํากิน 58.8 25.0 8.8 6.3 1.3 4.34 0.97 
ขยายเขตน้ําประปา 56.3 22.5 15.0 6.3 - 4.29 0.94 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 50.0 33.8 11.3 3.8 1.3 4.28 0.90 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 47.5 33.8 12.5 5.0 1.3 4.21 0.94 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 51.3 32.5 11.3 5.0 - 4.30 0.86 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 50.0 33.8 13.8 1.3 1.3 4.30 0.85 
กอสรางถนน /สะพาน  52.5 26.3 17.5 2.5 1.3 4.26 0.92 
ขุดลอกแหลงน้ํา 51.3 33.8 11.3 3.8 - 4.33 0.82 
ขยายเขตไฟฟา 47.5 35.0 15.0 1.3 1.3 4.26 0.85 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  53.8 32.5 8.8 1.3 3.8 4.31 0.96 
ระบบขนสงมวลชน 47.5 32.5 13.8 3.8 2.5 4.19 0.98 

 

จากตาราง 8 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดานที่มีความตองการ

พัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศกึษา (X  = 4.72, S.D = 0.69) 2) ดานเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ( X  = 4.70, S.D = 0.66) และ 3) ดานพัฒนาเยาวชน ( X  = 4.70, S.D = 0.68) สวนดานที่มีความ

ตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานระบบขนสงมวลชน ( X  = 4.19, S.D = 0.98) 
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ตาราง 9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชน  ในอําเภอแกงคอย 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  37.2 32.2 26.7 9.3  - 4.03 0.89 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 48.3 33.9 15.0 1.7 1.1 4.27 0.86 
สนับสนนุทุนการศึกษา 59.4 27.2 11.1 1.7 0.6 4.43 0.80 
พัฒนาเยาวชน 52.2 31.7 12.2 3.9 - 4.32 0.84 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  45.0 39.4 12.8 2.2 0.6 4.26 0.81 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 38.3 44.4 12.8 4.4 - 4.17 0.82 
สงเสริมประเพณ ี 34.4 33.9 26.7 5.0 - 3.98 0.90 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 30.0 41.1 24.4 3.3 1.1 3.96 0.88 
สงเสริมเครือขายประชาชน 26.1 41.1 26.1 5.6 1.1 3.86 0.91 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 35.6 39.4 19.4 5.0 0.6 4.04 0.90 
ตลาดรองรับผลผลิต 38.3 35.0 20.0 6.1 0.6 4.04 0.94 
ลดตนทนุในการผลิต 40.0 29.4 22.2 5.6 2.8 3.98 1.05 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 41.7 30.0 21.1 6.7 0.6 4.06 0.97 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 48.9 27.8 18.3 5.0 - 4.21 0.91 
ขยายเขตน้ําประปา 38.9 36.7 18.9 5.6 - 4.09 0.89 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 35.6 42.8 17.8 2.8 1.1 4.09 0.86 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 32.8 38.9 25.0 2.8 0.6 4.01 0.86 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 34.4 39.4 21.7 3.3 1.1 4.03 0.89 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 37.2 36.1 22.2 3.3 1.1 4.05 0.91 
กอสรางถนน /สะพาน  6.73  38.9 19.4 3.9 1.1 4.06 0.90 
ขุดลอกแหลงน้ํา 38.9 32.2 23.9 3.9 1.1 4.04 0.94 
ขยายเขตไฟฟา 35.0 38.3 19.4 6.1 1.1 4.00 0.95 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  41.7 35.0 16.7 6.1 0.6 4.11 0.93 
ระบบขนสงมวลชน 36.7 36.7 18.9 7.2 0.6 4.02 0.95 

 

จากตาราง 9  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอแกงคอย ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา (X  = 4.43, S.D = 0.80) 2) ดานพัฒนาเยาวชน  

(X  = 4.32, S.D = 0.84) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (X  = 4.27, S.D = 0.86) สวนดานที่มีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมเครือขายประชาชน (X  = 3.86, S.D = 0.91) 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชน  ในอําเภอดอนพุด 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  33.3 66.7 - - - 4.33 0.48 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 81.0 19.0 - - - 4.81 0.40 
สนับสนนุทุนการศึกษา 61.9 38.1 - - - 4.62 0.50 
พัฒนาเยาวชน 42.9 52.4 4.8 - - 4.38 0.59 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  81.0 14.3 4.8 - - 4.76 0.54 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 28.6 61.9 9.5 - - 4.20 0.62 
สงเสริมประเพณ ี 47.6 52.4 - - - 4.48 0.51 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 71.4 28.6 - - - 4.71 0.46 
สงเสริมเครือขายประชาชน 76.2 23.8 - - - 4.76 0.44 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 81.0 19.0 - - - 4.81 0.40 
ตลาดรองรับผลผลิต 81.0 19.0 - - - 4.81 0.40 
ลดตนทนุในการผลิต 76.2 23.8 - - - 4.76 0.44 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 57.1 42.9 - - - 4.57 0.51 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 90.5 9.5 - - - 4.90 0.30 
ขยายเขตน้ําประปา 85.7 14.3 - - - 4.86 0.36 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 90.5 9.5 - - - 4.90 0.30 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 90.5 9.5 - - - 4.90 0.30 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 90.5 9.5 - - - 4.90 0.30 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 85.7 9.5 4.8 - - 4.81 0.51 
กอสรางถนน /สะพาน  66.7 23.8 9.5 - - 4.57 0.68 
ขุดลอกแหลงน้ํา 23.8 71.4 4.8 - - 4.19 0.51 
ขยายเขตไฟฟา 28.6 61.9 9.5 - - 4.19 0.60 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  76.2 23.8 - - - 4.76 0.44 
ระบบขนสงมวลชน 85.7 14.3 - - - 4.86 0.36 

 

จากตาราง 10  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอดอนพุด ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานปญหาพื้นที่ทํากิน (X  = 4.90, S.D = 0.30), ดานสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ  

(X  = 4.90, S.D = 0.30), ดานประกันราคาสินคาทางการเกษตร (X  = 4.90, S.D = 0.30) 

ดานสนับสนุนปุยอินทรียชีวภาพ ( X  = 4.90, S.D = 0.30) 2) ดานขยายเขตน้ําประปา ( X  = 4.86, S.D = 

0.36), ดานระบบขนสงมวลชน (X  = 4.86, S.D = 0.36) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( X  = 4.81, S.D = 

0.40), ดานสนับสนุนกลุมอาชีพสตรี (X  = 4.81, S.D = 0.40), ดานตลาดรองรับผลผลิต ( X  = 4.81, S.D = 

0.40), ดานระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร (X  = 4.81, S.D = 0.40) สวนดานที่มีความตองการพัฒนานอย

ที่สุดคือ ดานขยายเขตไฟฟา (X  = 4.19, S.D = 0.60) 
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ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอหนองโดน 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  20.5 40.9 36.4 2.3 - 3.80 0.80 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 61.4 31.8 6.8 - - 4.55 0.63 
สนับสนนุทุนการศึกษา 63.6 31.8 4.5 - - 4.59 0.58 
พัฒนาเยาวชน 61.4 36.4 2.3 - - 4.59 0.54 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  61.4 31.8 6.8 - - 4.55 0.63 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 27.3 52.3 20.5 - - 4.07 0.70 
สงเสริมประเพณ ี 4.5 29.5 61.4 4.5 - 3.34 0.65 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 22.7 47.7 29.5 - - 3.93 0.73 
สงเสริมเครือขายประชาชน 6.8 43.2 47.7 2.3 - 3.55 0.66 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 36.4 40.9 22.7 - - 4.14 0.77 
ตลาดรองรับผลผลิต 18.2 31.8 47.7 2.3 - 3.66 0.81 
ลดตนทนุในการผลิต 4.5 29.5 63.6 2.3 - 3.36 0.61 
สงเสรมิแหลงทองเที่ยว 4.5 27.3 61.4 6.8 - 3.30 0.67 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 2.3 29.5 63.6 4.5 - 3.30 0.59 
ขยายเขตน้ําประปา 6.8 43.2 47.7 2.3 - 3.55 0.66 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 13.6 43.2 40.9 2.3 - 3.68 0.74 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 13.6 52.3 34.1 - - 3.80 0.67 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 56.8 34.1 9.1 - - 4.48 0.66 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 36.4 50.0 13.6 - - 4.23 0.68 
กอสรางถนน /สะพาน  90.9 9.1 - - - 4.91 0.29 
ขุดลอกแหลงน้ํา 38.6 61.4 - - - 4.39 0.49 
ขยายเขตไฟฟา 13.6 65.9 20.5 - - 3.93 0.59 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  9.1 52.3 38.6 - - 3.70 0.63 
ระบบขนสงมวลชน 9.1 47.7 38.6 4.5 - 3.61 0.72 

 

จากตาราง 11 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอหนองโดน ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานกอสรางถนน/สะพาน (X  = 4.91, S.D = 0.29) 2) ดานพัฒนาเยาวชน  

( X  = 4.59, S.D = 0.54) และ 3) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา ( X  = 4.59, S.D = 0.58) สวนดานที่มีความ

ตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมแหลงทองเที่ยว ( X  = 3.30, S.D = 0.67) 
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ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอหนองแซง  
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา/ลานกีฬาออกกําลังกาย 74.4 20.9 4.7 - - 4.70 0.56 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 46.5 53.5 - - - 4.47 0.51 
สนับสนนุทุนการศึกษา 55.8 41.9 2.3 - - 4.53 0.55 
พัฒนาเยาวชน 53.5 44.2 2.3 - - 4.51 0.55 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  62.8 37.2 - - - 4.63 0.49 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 65.1 32.6 2.3 - - 4.63 0.54 
สงเสริมประเพณ ี 39.5 44.2 16.3 - - 4.23 0.72 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 39.5 39.5 20.9 - - 4.19 0.76 
สงเสริมเครือขายประชาชน 32.6 51.2 16.3 - - 4.16 0.69 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 41.9 48.8 9.3 - - 4.33 0.64 
ตลาดรองรับผลผลิต 32.6 55.8 11.6 - - 4.21 0.64 
ลดตนทนุในการผลิต 44.2 44.2 11.6 - - 4.33 0.68 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 53.5 25.6 20.9 - - 4.33 0.81 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 65.1 27.9 7.0 - - 4.58 0.63 
ขยายเขตน้ําประปา 58.1 39.5 2.3 - - 4.56 0.55 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 44.2 51.2 4.7 - - 4.40 0.58 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 41.9 53.5 4.7 - - 4.37 0.58 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 62.8 34.9 2.3 - - 4.60 0.54 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 72.1 27.9 - - - 4.72 0.45 
กอสรางถนน /สะพาน  81.4 14.0 4.7 - - 4.77 0.53 
ขุดลอกแหลงน้ํา 72.1 25.6 .32  - - 4.70 0.51 
ขยายเขตไฟฟา 74.4 20.9 4.7 - - 4.70 0.56 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  81.4 16.3 2.3 - - 4.79 0.47 
ระบบขนสงมวลชน 74.4 18.6 7.0 - - 4.67 0.61 

 

จากตาราง 12 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอหนองแซง ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานระบบโทรศัพท/อินเทอรเนต ( X  = 4.79, S.D = 0.47) 2) ดานกอสรางถนน/

สะพาน ( X  = 4.77, S.D = 0.53) และ 3) ดานระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร ( X  = 4.72, S.D = 0.45) 

สวนดานที่มีความตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมเครือขายประชาชน ( X  = 4.16, S.D = 0.69) 



 
 

- 188 - 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 

ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอวังมวง 
  

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  50.0 38.5 11.5 - - 4.38 0.69 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 63.5 30.8 5.8 - - 4.58 0.61 
สนับสนนุทุนการศึกษา 67.3 28.8 3.8 - - 4.63 0.56 
พัฒนาเยาวชน 57.7 38.5 3.8 - - .544  0.58 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  44.2 40.4 15.4 - - 4.29 0.72 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 40.4 48.1 11.5 - - 4.29 0.67 
สงเสริมประเพณ ี 51.9 34.6 13.5 - - 4.38 0.72 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 23.1 63.5 9.6 1.9 1.9 4.04 0.77 
สงเสริมเครือขายประชาชน 21.2 53.8 21.2 3.8 - 3.92 0.76 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 26.9 46.2 21.2 3.8 1.9 3.92 0.90 
ตลาดรองรับผลผลิต 38.5 38.5 19.2 3.8 - 4.12 0.86 
ลดตนทนุในการผลิต 26.9 40.4 25.0 3.8 3.8 3.89 1.00 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 67.3 28.8 1.9 - 1.9 4.60 0.72 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 8.55  40.4 3.8 - - 4.52 0.58 
ขยายเขตน้ําประปา 30.8 50.0 15.4 1.9 1.9 4.06 0.85 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 46.2 38.5 11.5 1.9 1.9 4.25 0.88 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 34.6 40.4 23.1 1.9 - 4.08 0.81 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 32.7 42.3 19.2 3.8 1.9 4.00 0.93 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 32.7 44.2 23.1 - - 4.10 0.75 
กอสรางถนน /สะพาน  46.2 28.8 21.2 3.8 - 4.17 0.90 
ขุดลอกแหลงน้ํา 28.8 34.6 30.8 5.8 - 3.87 0.91 
ขยายเขตไฟฟา 40.4 30.8 28.8 - - 4.12 0.83 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  73.1 15.4 11.5 - - 4.62 0.69 
ระบบขนสงมวลชน 28.8 44.2 25.0 1.9 - 4.00 0.79 

 

จากตาราง 13 พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอวังมวง ดานที่มีความตองการพัฒนามาก

ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา (X  = 4.63, S.D = 0.56) 2) ดานระบบโทรศัพท/อิน

เทอรเนต ( X  = 4.62, S.D = 0.69) และ 3) ดานสงเสริมแหลงทองเท่ียว ( X  = 4.60, S.D = 0.72) สวนดานที่

มีความตองการพัฒนานอยที่สุดคือ ดานขุดลอกแหลงน้ํา (X  = 3.87, S.D = 0.91) 
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ตาราง 14  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในอําเภอวิหารแดง  
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  42.2 34.9 18.1 4.8 - 4.14 90.8  
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 75.9 15.7 7.2 1.2 - 4.66 0.67 
สนับสนนุทุนการศึกษา 77.1 18.1 3.6 1.2 - 4.71 0.60 
พัฒนาเยาวชน 62.7 30.1 6.0 1.2 - 4.54 0.67 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  57.8 25.3 13.3 3.6 - 4.37 0.85 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 74.7 15.7 8.4 1.2 - 4.64 0.69 
สงเสริมประเพณ ี 32.5 32.5 20.5 12.0 2.4 3.81 1.10 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 38.6 33.7 22.9 4.8 - 4.06 0.90 
สงเสริมเครือขายประชาชน 34.9 32.5 30.1 2.4 - 4.00 0.87 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 31.3 37.3 26.5 3.6 1.2 3.94 0.92 
ตลาดรองรับผลผลิต 77.1 14.5 6.0 2.4 - 4.66 0.70 
ลดตนทนุในการผลิต 83.1 7.2 3.6 4.8 1.2 4.66 0.86 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 37.3 24.1 22.9 15.7 - 3.83 1.10 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 26.5 15.7 18.1 28.9 10.8 3.18 1.39 
ขยายเขตน้ําประปา 62.7 21.7 12.0 3.6 - 4.43 0.84 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 77.1 15.7 6.0 1.2 - 4.69 0.64 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 78.3 14.5 6.0 1.2 - 4.70 0.64 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 73.5 19.3 6.0 1.2 - 4.65 0.65 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 83.1 9.6 6.0 - 1.2 4.73 0.68 
กอสรางถนน /สะพาน  61.4 30.1 4.8 2.4 1.2 4.48 0.80 
ขุดลอกแหลงน้ํา 74.7 13.3 9.6 1.2 1.2 4.59 0.81 
ขยายเขตไฟฟา 53.0 28.9 10.8 7.2 - 4.28 0.93 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  30.1 34.9 28.9 6.0 - 3.89 0.91 
ระบบขนสงมวลชน 34.9 37.3 22.9 4.8 - 4.02 0.88 

 

จากตาราง 14  พบวาความตองการของประชาชนในอําเภอวิหารแดง ดานที่มีความตองการพัฒนา

มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร (X  = 4.73, S.D = 0.68)  

2) ดานสนับสนุนทุนการศึกษา (X  = 4.71, S.D = 0.60) และ 3) ดานประกันราคาสินคาทางการเกษตร  

( X  = 4.70, S.D = 0.64) สวนดานที่มีความตองการพัฒนานอยท่ีสุดคือ ดานปญหาพ้ืนที่ทํากิน (X  = 3.18, 
S.D = 1.39) 
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ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนในจังหวัดสระบุร ี
            เพื่อการทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของ อบจ.สระบุร ีในภาพรวม 13 อําเภอ  
 

ความตองการในการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม )รอยละ(  

X  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

สนามกีฬา /ลานกีฬาออกกําลังกาย  50.5 29.5 17.6 1.9 0.4 4.28 0.85 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 59.9 30.7 7.8 1.4 0.2 4.49 0.72 
สนับสนนุทุนการศึกษา 68.5 25.5 4.9 0.9 0.2 4.61 0.65 
พัฒนาเยาวชน 59.3 33.2 6.7 0.7 0.2 4.51 0.67 
สงเสริมอาชีพ /การจางงาน  53.4 34.6 10.6 1.3 0.1 4.40 0.74 
สงเสริมดานสุขภาพชุมชน 52.1 36.6 9.8 1.3 0.1 94.3  0.73 
สงเสริมประเพณ ี 39.9 36.4 20.4 2.8 0.4 4.13 0.86 
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 38.5 40.3 18.8 2.0 0.4 4.15 0.82 
 สงเสริมเครือขายประชาชน 35.1 39.3 22.2 3.1 0.4 4.06 0.85 
สนับสนนุกลุมอาชพีสตร ี 41.9 38.5 16.9 2.1 0.7 4.19 0.84 
ตลาดรองรับผลผลิต 46.9 .534  14.8 3.4 0.4 4.24 0.86 
ลดตนทนุในการผลิต 47.2 31.3 16.1 4.2 1.2 4.19 0.93 
สงเสริมแหลงทองเที่ยว 46.7 31.1 17.4 3.9 1.0 4.19 0.92 
ปญหาพื้นที่ทํากิน 47.1 28.8 15.2 6.3 2.5 4.12 1.05 
ขยายเขตน้ําประปา 47.7 34.1 14.7 2.8 0.7 4.25 0.86 
สงเสริมปลูกพชืเศรษฐกิจ 50.5 33.7 13.1 2.0 0.7 4.31 0.83 
ประกันราคาสินคาทางการเกษตร 49.1 32.7 14.7 2.2 1.3 4.26 0.89 
สนับสนนุปุยอินทรียชีวภาพ 49.0 33.3 14.4 2.6 0.7 4.27 0.85 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 52.2 30.9 14.1 2.2 0.6 4.32 0.84 
กอสรางถนน /สะพาน  49.3 31.4 14.9 3.1 1.3 4.24 0.91 
ขุดลอกแหลงน้ํา 47.3 32.0 16.3 3.1 1.3 4.21 0.91 
ขยายเขตไฟฟา 45.0 34.3 16.1 3.5 1.0 4.19 0.90 
ระบบโทรศัพท /อินเทอรเนต  51.2 31.7 13.4 2.7 1.0 4.30 0.87 
ระบบขนสงมวลชน 42.8 35.5 16.2 4.0 1.5 4.14 0.93 

 

จากตาราง 15  พบวาความตองการของประชาชนในภาพรวม 13 อําเภอ ดานที่มีความตองการพัฒนา

มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) ดานสนับสนุนทุนการศกึษา (X  = 4.61, S.D = 0.65) 2) ดานพัฒนาเยาวชน  

(X  = 4.51, S.D = 0.67) และ 3) ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (X  = 4.49, S.D = 0.72) สวนดานที่มีความตองการ

พัฒนานอยที่สุดคือ ดานสงเสริมเครือขายประชาชน (X  = 4.06, S.D = 0.85) 
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ตอนท่ี 2    ผลการสํารวจความตองการ  โดยใชแบบสอบถามปลายเปด (วิเคราะหเปนรายอําเภอ) 
อําเภอเสาไห 
1. พัฒนาคุณภาพและซอมแซมถนนที่ชํารุด 
2. จัดอบรมวิชาชีพและสนับสนุนงบประมาณในการอบรม 
3. อบรมการเปนพลเมืองดี 
4. พัฒนาและบําบัดน้ําเสียในชุมชน 
5. ทําพิพิธภัณฑและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
6. ดูแลเรื่องจับกุมการจําหนายยาเสพติดและใหการบําบัดผูเสพยาเสพติด 
7. ดูแลบําบัดน้ําเสยีอุตสาหกรรมที่ปลอยสูชุมชน 
8. เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
9. จัดอาสาสมัครเวรยามตามหมูบาน สถานที่ราชการ และวัด 
10. ดูแลแมน้ําปาสักใหสะอาดใสไมมีมลพิษ 
11. จัดทําตลาดกลางทางการเกษตรเพ่ือจําหนายสินคาจากเกษตรกรโดยตรง 
12. สนับสนุนอบรมเยาวชนดานภาษาอังกฤษเพ่ือนเปนมัคคุเทศกเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
13. จัดทําสวนสาธารณะตามชุมชนตางๆ 
14. จัดทําสถานที่ออกกําลังกายในชุมชนตางๆ 
15. อยากใหมีการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยวใหมากขึ้น 
16. รณรงคปลูกตนไมยืนตนทดแทนเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 
17. ติดกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญเพ่ือปองกันเหตุราย 
18. ขุดลอกคูคลองในแมน้ําที่ตื้นเขินเพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก 
19. เตรียมตัวสงเสริมใหความรูดานศลิปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรเขาสูอาเซียน 
20. ตรวจสอบจับกุมขบวนการตัดไมทําลายปา 
21. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยใหกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องโรคติดตอ 
22. จัดทําถังขยะแยกประเภทตามชุมชนใหทั่วถึงและใหมีรถเก็บขยะไปจัดการทุกวัน 
23. มีการจัดหาตนกลาพันธุไมใหประชาชนไปปลูกตามบาน 
24. รณรงคใหประชาชนสืบสานประเพณีในทองถ่ินเพื่อสืบตอไปยังคนรุนหลัง 
25. ตามทางแยกสําคัญควรมีสัญญาณไฟจราจร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
26. สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียว ทําตลาดสินคาในหมูบาน 
27. จัดทําหองสมุดประจําตําบล 
28. เลิกเลี้ยงปลากระชังในแมน้ําปาสัก 
29. ทําการบูรณะวัดวาอารามตางๆ 
30. สงเสริมใหเยาวชนทํางานพิเศษตอนปดเทอม 
31. ไมอยากมีการเผาหญาเพราะกอใหเกิดมลพิษ 
32. จัดทีมแพทยและเจาหนาที่เขาไปตรวจสุขภาพประจําปตามชุมชนตางๆ ใหทั่วถึง 
33. สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชนที่ยังขาดเงินทุน 
34. เอาใจใสดูแลสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
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35. รณรงคใหประชาชนเปนหูเปนตาใหทางราชการในเรื่องเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
36. ควบคุมกํากับโรงงานตางๆ ในเรื่องของปริมาณสารพิษหรือน้ําเสียที่ปลอยออกมา 
37. เก็บสายไฟสายโทรศัพทในเมืองใหเปนระเบียบ 
 
อําเภอมวกเหล็ก 
1. ใหมีสายตรวจคอยตรวจตราในชุมชนบอยๆ 
2. จับกุมขบวนการลักลอบตัดไมและเผาปา 
3. จัดถังขยะตามหมูบาน 
4. ทําสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน 
5. รณรงคเรื่องการรักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพ 
6. จัดประเพณีใหเปนเทศกาลประจําของชุมชนทุกๆ ป 
7. ดูแลเรื่องแหลงรองรับผลผลิตของเกษตรกรและประกันสินคาพืชไร 
8. ปรับปรุงอนามัยชุมชนในแตละพ้ืนที่ใหสามารถบริการรักษาโรคตางๆ ไดมากขึ้น 
9. ปรับปรุงระบบไฟฟาและน้ําประปาในพื้นที่ที่มีปญหา 
10. ควรซอมแซมถนนทางเขาหมูบานที่ชํารุด 
11. ขยายระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตในพ้ืนที่ที่ยังไมครอบคลุม 
12. พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพมากขึ้น 
13. พัฒนาดานการศึกษาและอาชีพเสริม 
14. แกปญหาดานยาเสพติด 
15. ไมควรพัฒนาสิ่งกอสรางท่ีกอใหเกิดการทําลายธรรมชาติ 
16. กําหนดเขตพ้ืนที่ปาสงวนโดยเฉพาะอําเภอมวกเหล็กมีการลักลอบตัดไมหาของปา และไมมีเจาหนาที่ดูแล 
17. จัดกิจกรรมประกวดแขงขันเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน 
18. ควบคุมไมใหมีการเผาออย กอใหเกิดมลพิษ 
19. เขาดูแลประชาชนใหทั่วถึงทุกครัวเรือนโดยไมลําเอียง 
20. ตองการอาสาสมัครดูแลความเรียบรอยภายในชุมชนเพราะมีขโมยมากขึ้นจากปญหายาเสพติด 
21. เพ่ิมปริมาณถังขยะใหทั่วถึงและเพียงพอ 
22. จัดการบอนการพนันในชุมชนตางๆ เพราะมีเลนเยอะมาก 
23. ตั้งศูนยอินเตอรเน็ตประจําตําบลใหครบทุกตําบล 
24. ตั้งกลุมเยาวชนและสตรีเพ่ือดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
25. การประกันราคาสินคาทางการเกษตร  /ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร สงเสริมผลิตภัณฑภายในชุมชน 
26. จัดทําเครื่องกรองน้ําสําหรับดื่มทุกหมูบานเพ่ือแกไขปญหาน้ําดื่ม 
27. จัดหาอาชีพเสริมใหกลุมสตรี เยาวชน หรือบุคลลที่วางงาน 
28. จัดทําศูนยขอมูลแหลงทองเที่ยวประจําตําบลและมกีารประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ต 
29. ตองการไฟติดถนนและทางเขาออกหมูบานเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
30. สงเสริมใหเยาวชนมีการศึกษาในระดับสูงใหทั่วถึง 
31. รณรงคและกวดขันการขับข่ียานพาหนะใหปลอดภัย 
32. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ เชน น้ําตก เพื่อใหนักทองเที่ยวมาชมธรรมชาติที่สดชื่น 
33. ดําเนินคดีเก่ียวกับผูจําหนายยาเสพติดใหถึงที่สุดและหามประกันตัว 
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อําเภอบานหมอ 

1. ปรับปรุงเรื่องถนน ไฟทาง และไฟฟาใหทั่วถึง 
2. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนที่วางงานในทองถิ่น 
3. ดูแลเรื่องการบําบัดน้ําเสียและการชลประทาน 
4. รณรงคใหมีการจัดงานประเพณทีองถ่ินเปนประจํา 
5.  หาอาชีพเสริมใหผูสูงอายุสามารถทําอยูกับบานไดเชน งานจักสาน เพ่ือเปนรายไดเสริม 
6. มีสายตรวจดูแลความเรียบรอยในชุมชนเวลากลางคืน 
7. จัดหาที่อยูอาศัย บานราคาถูก เพ่ือใหผูมีรายไดนอยสามารถซื้อได 
8. มีการจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอย และถังขยะในชุมชม 
9. พัฒนาระบบประปาในหมูบานใหน้ําประปาไดมาตรฐาน สะอาด และเพียงพอ 
10. มีการแสดงผลงานศิลปะหรือสิ่งท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น 
11. สรางสถานที่ออกกําลังกายและสถานพยาบาลที่มีคุณภาพดี 
12. ปลูกตนไมใหมากขึ้นและปราบผูที่เผาขยะทําใหสภาพแวดลอมเกิดมลพิษ 
13. ติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชนบริเวณจุดสําคัญ 
14. สนับสนุนวัดใหจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหมากขึ้น 
15. ใหผูเก่ียวของออกเยี่ยมเยียนประชาชนเพ่ือพบปะสอบถามปญหา 
16. กวดขัดเรื่องยาเสพติดการพนันและการลักขโมย 
17. ประชาสัมพันธกิจกรรมหรือสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่จัดข้ึนภายในชุมชนเพ่ือดึงดูดนักทองเทีย่ว 
18. สงเสริมการลงทุนตั้งกลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นใหสามารถนําไปเผยแพรได 
19. สงเสริมการศึกษาของเยาวชนเชน ทุนการศึกษา จัดใหมีการอบรมปองกันและเฝาระวังยาเสพติด 

เพราะเยาวชนบานหมอติดยาเสพติดมากทั้งคาทั้งเสพ 
20. สงเสริมการแตงกายแบบไทยในทองถิ่น 
21. ในเวลาที่มีตลาดนัดทองถิ่นควรมีจราจรมาอํานวยความสะดวก 
22. จัดใหมีการกูเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือประชาชน 
23.  .หมอและพยาบาลในโรงพยาบาลมีไมเพียงพอกับประชาชน 
24. ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมีความทั่วถึงมากขึ้น 
25. ลดการเผาปาไม ลดการเผาขยะ 
26. สรางฝายชะลอน้ําในพ้ืนที่ที่เสี่ยงตอน้ําทวม 
27. สรางไฟจราจรตามทางแยกที่มีการจราจรพลุกพลาน 
28. ดูแลสวัสดิการ ผูสูงอายุ คนพิการ คนยากจน ใหทั่วถึง 
29. สนับสนุนไฟฟาตามริมทางเพราะบางที่มีแตเสาแตไมมีหลอดไฟ 
30. ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจบริการประชาชนดวยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ โปรงใส เปนธรรม 
31. ใหมีสายตรวจคอยลาดตระเวนตามพื้นที่เปลี่ยวโดยสุมเปนระยะเพื่อปองกันไมใหผูรายกอเหตุ 
32. มีการจัดประเพณีทุกๆ ทองถ่ินเปนประจํา 
33. ปรับปรุงและสนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
34. ดูแลเรื่องคาครองชีพของประชาชนใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
35. จัดหางานหรือสรางอาชีพใหกับคนทีไ่มมีงานทํา 
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36. ขาวของแพงอาหารแพง มีการเอารัดเอาเปรียบเอาเปรียบผูบริโภค 
37. ผูมีอิทธิพลบางคนทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอม อยากใหเอาใจใสดูแลมากกวานี้ 
38. อยากใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนที่บางเพ่ือใหประชาชนมีงานทําใกลบาน 
39. สนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษาในชุมชนที่ขาดแคลน 

อําเภอหนองแค 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟาและน้ําประปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. สรางอาชีพ สรางรายได และหาตลาดรองรับ 
3. จัดใหมีตํารวจประจําชุมชนในพื้นที่ตางๆ เพ่ือลดปญหาอาชญากรรมในชุมชน 
4. ชวยสนับสนุนทุนในการสรางอาชีพแกผูประกอบการ 
5. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินพรอมทั้งยึดหลักจารีตประเพณีและสงเสริมวัฒนธรรม 
6. ใหความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีสามารถทําไดในครอบครัวเพ่ือสรางรายไดใหกับทุกคน 
7. รักษาความสะอาดตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนประจําเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
8. อบรมสงเสริมเยาวชนใหเพ่ือรูจักสืบสานประเพณีไทยแตโบราณใหคงอยูตอไป 
9. ประชาชนไมคอยไดมีสวนไดรับรูเรื่องงบประมาณในการพัฒนาชุมชน ควรมีการเปดเผยใหโปรงใส 
10. พัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครในทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11. รณรงคและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดตามแมน้ําคูคลอง 
12. เพ่ิมเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหมากขึ้น 
13. ใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและสนามเด็กเลนสําหรับเด็กในชุมชนตางๆ 
14. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะใหดีกวานี้ 
15. อยากใหมีหนวยงานดานการงานฝมืออาชีพตางๆ เขามาใหความรูในชุมชนตางๆ 
16. ควรหาอาชีพเสริมใหแมบานหรือคนที่วางงานทําเพื่อหารายไดมากขึ้น 
17. จัดสายตรวจหรือเวรยามในชุมชนตางๆ เพ่ือคอยตรวจตราเหตุรายในยามวิกาล 
18. ควรมีการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 
19. สงเสริมใหแตละหมูบานปลูกตนไมเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 
20. กวดขันจับกุมเรื่องยาเสพติดอยางจริงจัง เพ่ือปองกันเยาวชนเขาไปยุงเก่ียว 
21. ปกปองผืนปาและแมน้ําลําคลองไมใหมีสารเคมีตกคางหรือน้ําเสีย 
22. มีการแขงขัน  /สนับสนุนกีฬาพื้นบานที่เปนประเพณีของชุมชนที่มีอยู  
23. จัดแหลงทองเที่ยวแบบตางๆ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ รานคา อาหาร 
24.  มีการจัดทําสวนสาธารณะหรือหองสมุดชุมชนในพื้นที่ตางๆ 
25. ดูแลปญหาเก่ียวกับการจราจรเพราะมีอุบัติเหตุบอย 
26. ตรวจสอบและจัดการพวกตัดไมทําลายปาอยางจริงจัง 
27. จัดแพทยอาสาใหบริการตามชุมชนตางๆ 
28.  ติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตออาชญากรรม 
29. แกไขปญหากลิ่นเหม็นของขยะและน้ําเสียในบางชุมชน 
30. บริหารจัดการเรื่องขยะและทําลายขยะโดยกอใหเกิดผลเสียกับสภาพแวดลอมใหนอยที่สุด 
31. ควรปรับปรุงถนนที่ชํารุด 
32. ทําถนนลาดยางเขาหมูบานเพราะบางที่ยังเปนถนนลูกรังอยู 
33. อยากใหขยายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น 



 
 

- 195 - 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 

34. สรางสะพานลอยขามถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่มีการจราจรพลุกพลาน 
35. ขึ้นทะเบียนคนวางงานและหาศูนยฝกอบรมอาชีพมาสนับสนุน 
36. ควบคุมมลพิษที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

อําเภอเมืองสระบุรี 
1. สงเสริมสุขภาพ 
2. สงเสริมอาชีพในครัวเรือน 
3. ใหมีสายตรวจชุมชนในยามวิกาล 
4. จัดตั้งกลุมชุมชนอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ภาครัฐควรสงเสริมการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมใหจริงจังมากขึ้น 
6. ใหตํารวจออกตรวจตรา รถซิ่งและรถที่เปดเครื่องเสียงเสียงดังรบกวนชาวบาน บริเวณบายพาสและ

แถวคลองชลประทาน ในตอนกลางคนื 
7. ใหมีไฟฟาตามทางในชุมชนใหทั่วถึง 
8. สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนที่มีรายไดนอย 
9. จัดดูแลตรวจตราตามแหลงม่ัวสุมตางๆ 
10. ปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง 
11. จัดการขยะตามแมน้ําลําคลองและเพ่ิมถังขยะใหเพียงพอ 
12. สงเสริมและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหมากขึ้น 
13. สรางสถานที่ออกกําลังกายใหชุมชน 
14. ดูแลกําจัดกลิ่นเหม็นบอขยะ 
15. สนับสนุนดานทุนการศึกษาของเด็กเรียนดีแตยากจน 
16. สนับสนุนงบประมาณในการประกวดประเพณีตางๆ ในชุมชน 
17. เขมงวดและจัดการกับพวกที่ทําผิดกฎหมายอยางเครงครัด 
18. สนับสนุนใหแตงชุดไทยหรือชุดประจําทองถิ่นเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
19. มีการอบรมหรือสอนเก่ียวกับอาชีพเสริมตางๆ 
20. ซอมแซมถนนที่ชํารุดทรุดโทรม 
21. ดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหสะอาด 
22. ปลูกตนไมอนุรักษแมน้ําลําธาร 
23. มีโครงการบานสําหรับผูมีรายไดนอย 
24. มีการจัดสาธารณสุขเคลื่อนที่เปนประจําทุกเดือน 
25. ชวยเหลือสรางอาชีพใหคนวางงาน 
26. สงเสริมโรงเรียนใหจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียง 
27. สนับสนุนภูมิปญญาชาวบานในแตละทองที่ใหมีการเผยแพรความรูสูโรงเรียน 
28. จัดประเพณีหรือการละเลนตางๆ ใหดีขึ้นเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว 
29. ดูแลเยาวชน วัยรุน และผูใหญ เรื่องยาเสพติดใหจริงจังข้ึน 
30. จัดตั้งตลาดน้ําของจังหวัดสระบุรีเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
31. สงเสริมการอนุรักษและดูแลเรื่องปาไมใหคนตัดไมทําลายปา 
32. ดูแลควบคุมสถานที่มั่วสุมตางๆ เชน สถานเริงรมย หรือรานอินเตอรเน็ตที่เปดเกินเวลา 
33. สนับสนุนกลุมอาชีพสตรีและการปลูกผักเศรษฐกิจ 
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34. ดูแลความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว เชน น้ําตก หรือวัดตางๆ 
35. รณรงคประชาชนใหมีการคัดแยกขยะและรีไซเคลิขยะบางชนิดได 
36. จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันใหโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
37. บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันทางน้ําทวม 
38. สนับสนุนการเพาะปลูกพืชที่มีอยูในชุมชน 
39. จัดการประชาสัมพันธใหกวางขวางเม่ือมีงานเทศกาลหรือประเพณีตางๆ 
40. ควบคุมดูแลเรื่องการเผาไมทําลายปา 
41. อนุรักษสัตวสงวน 
42. จัดการเรื่องน้ําเสียในชุมชนหรือโรงงาน 
43. ทําสวนสัตวสระบุรีใหสะอาดนาทองเที่ยว 
44. ปรับปรุงอาคาร อบจ. หลังเกา เนื่องจากระบบเสียงกองฟงไมรูเรื่อง ใชประชุมไมเกิดประโยชน 
45. จัดการปญหาเด็กขายพวกมาลัยตามสี่แยก เพ่ือปกปองสิทธิเด็ก 

อําเภอพระพุทธบาท 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหชุมชนมีความสามัคคี 
2. รณรงคและสนับสนุนใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
3. สนับสนุนการจัดแสดงภูมิปญญาทองถิ่นในพ้ืนที่ออกสูสาธารณชน 
4. สนับสนุนการแขงขันกีฬาใหกับชุมชน 
5. การทําโครงการหรือทํากิจกรรมตางๆ ควรมีการวางแผนใหรอบคอบกอนทุกครั้ง 
6. สงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปและจัดกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ 
7. ควบคุมและตรวจตราการตัดไมทําลายปา 
8. เพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนเยาวชนใหมากขึ้น 
9. จัดสรางอาชีพเสริมใหประชาชนเพ่ือใหมีการกระจายรายไดโดยทั่วถึง 
10. จัดระเบียบและปราบปรามยาเสพติดใหเขมงวดข้ึน ซึ่งกําลังระบาดหนักในหมูเด็กๆ 
11. จัดหาทุนการศึกษาใหเด็กและเยาวชนใหมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
12. สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานใหกับประชาชน 
13. รณรงคปลูกตนไมในทุกชุมชน 
14. จัดสถานที่เปนศูนยรวมภูมิปญญาทองถิ่นในแตละพ้ืนที่ไวดวยกัน 
15. ปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมใหกับเด็กตั้งแตอายุนอยๆ 
16. ควบคุมและตรวจสอบราคาสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคไมใหขายแพงเกินจริง 
17. รณรงคในเรื่องของอาเซียนท่ีจะเขามามีบทบาท 
18. จัดการสงเสริมอาชีพใหประชาชนท่ีวางงานเพ่ือใหมีรายได 
19. จัดตั้งศูนยหรือจุดตรวจตราเพ่ือดูแลความเรียบรอยในชุมชน 
20. รณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีในเรื่องธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ 
21. จัดใหมีตํารวจออกตรวจเวลากลางคนืเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม 
22. สรางสถานที่ออกกําลังกาย 
23. ปรับปรุงสภาพถนนที่ทรุดโทรม 
24. พัฒนาคุณภาพการทํางานและการตอนรับของสถานที่ใหบริการดานสุขภาพของรัฐ 
25. ปลูกไมยืนตนในบริเวณท่ีอยูอาศัยและสถานที่ตางๆ ใหมากข้ึน 
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26. จัดใหมีกองทุนกูยืมเพ่ือใหชาวบานนําไปประกอบธุรกิจเพ่ือพัฒนาชุมชน 
27. จัดการปญหาเรื่องกฏระเบียบวินัยจราจร และกวดขันใหมากขึ้น 
28. สนับสนุนใหแหลงทองเที่ยวมีการสรางของที่ระลึกของตนเองเพ่ือสรางรายไดใหชุมชน 
29. สนับสนุนหรือใหความรูเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมแกประชาชน 
30. ติดตั้งไฟตามถนนในพื้นที่เปลี่ยวใหทั่วถึง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1. มีการขุดลอกคูคลองอยางตอเนื่องเพ่ือปองกันน้ําทวม 
2. มีการจัดการกับปญหาฝุนละออง เพ่ือฟนฟูคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดสรรใหมีท่ีสาธารณะในหมูบาน 
4. จัดระเบียบชุมชนใหมีความเรียบรอย 
5. จัดใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. วางแผนการสงเสริมชุมชนใหเปนระบบ 
7. อยากใหมีการสํารวจการประเมินผลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
8. จัดใหมีการทํากิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีในทองถิ่น 
9. จัดระเบียบชุมชนและสภาพแวดลอมใหทั่วถึง 
10. ตองการขยายไฟฟาและน้ําประปาในทองที่ที่ยงัขาดแคลนใหทั่วถึง 
11. ตรวจตราและกวดขันกําจัดยาเสพติดใหหมดไปเพราะมีการระบาดมาก 
12. จัดการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงกับการอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรม 
13. จัดใหมีกิจกรรมชุมชนเพื่อสรางความสามัคคี 
14. จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 

อําเภอแกงคอย 
1. จัดโครงการที่อยูอาศัยในราคาที่เหมาะสมใหกับผูมีรายไดนอย 
2. กําจัดขยะและควบคุมมลพิษจากโรงงาน 
3. ดูแลการมั่วสุมตามรานเกมและรานเหลา 
4. จัดแหลงจําหนายสินคาราคามาตรฐานและมีคุณภาพ 
5. ดูแลความสะอาดในทองถิ่น 
6. ดูแลความปลอดภัยในทองถิ่น 
7. จัดกิจกรรมตามประเพณีอยาใหมีพุทธพาณิชยและปลอดจากการเมือง 
8. มีน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและอุปโภคอยางเพียงพอ 
9. สนับสนุนใหใชวัสดุในทองถ่ินมาทําสินคาและประโยชน 
10. ปลูกฝงจิตสํานึกคนในชุมชนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11. เพ่ิมสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน 
12. สงเสริมสวัสดิการทองถิ่นใหผูพิการ ยากไร ดอยโอกาส อยางทัว่ถึง 
13. สงเสริมและปรับภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู 
14. สนับสนุนดานการศกึษา 
15. สงเสริมสุขภาพชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
16. สงเสริมการลงทุนทางพาณิชยและการทองเที่ยว 
17. ดูแลควบคุมเรื่องการตัดตนไมและการทําลายทรัพยากรในธรรมชาติ 
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18. สงเสริมผลิตภัณฑในจังหวัดไปตางประเทศ 
19. สงเสริมการทําอาชีพเสริม สรางรายไดพิเศษ 
20. ความปลอดภัยในทองถนน เชน หนาโรงเรียนควรมีตํารวจจราจร 
21. ประปา ไฟฟา ถนน ใหทั่วถึง 
22. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
23. ตํารวจออกตรวจตราในพื้นที่ที่มีการกอเหตุรายบอยๆ 
24. สนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําและปลูกปาทดแทน 
25. มีหนวยแพทยเคลื่อนที่เขาสูชุมชนหางไกลเปนประจําทุกเดือน 
26. ดูแลควบคุมเรื่องราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
27. ปญหายาเสพติดและการพนัน เชน บริเวณโรงเรียนและวัด 
28. ขุดทอลอกคลองระบายน้ํา กําจัดขยะมูลฝอย 
29. สนับสนุนทุนการศกึษาใหเด็กเรียนดีแตยากไร 
30. ปรับปรุงพัฒนาอนามัยและสาธารณสุข 
31. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในชุมชนตางๆ 
32. ดูแลแหลงม่ัวสุมตามชุมชนตางๆ 
33. จัดอมรมสงเสริมใหประชาชนรูกฎจราจร 
34. การเผยแพรขาวสารทางราชการยังไมทั่วถึงหรือลาชา 
35. ปายแสดงแหลงทองเที่ยวมีขนาดเล็กและจํานวนนอย 
36. สงเสริมการปลุกตนไมทดแทนในชุมชน 
37. เรงการขุดเจาะทอระบายเนื่องจากกีดขวางทางจราจร 
38. อบรมสรางอาชีพใหผูวางงาน 
39. มีตลาดนัดรองรับผลผลิต 
40. สนับสนุนการปลูกดอกทานตะวันเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
41. ลดการลงทุนท่ีทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
42. สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบานอยางจริงจัง ไมใชแคตามกระแส 
43. มีสวนสาธารณะประจําชุมชนเพ่ือพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย 

อําเภอดอนพุด 
1. โรงพยาบาลชุมชน 
2. ไฟฟาทาง 
3. มีตํารวจชุมชน 
4. สงเสริมใหมีกองทุนอาชีพทองถิ่น 
5. รณรงคและเริ่มสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมในทองถิ่น 
6. การจางงานประชาชนในพ้ืนที ่
7. ปรับปรุง / สรางถนนเพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน 
8. ปลูกปาตามที่วางเปลา 
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อําเภอหนองโดน 
1. พัฒนาและปรับปรุงถนน 
2. สรางอาชีพเสริมและเพ่ิมตลาดรับซื้อ  
3. เพ่ิมรายไดผูสูงอายุ 
4. สรางถนนเชื่อมตอกับอําเภออ่ืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

อําเภอหนองแซง 
1. ใหความสําคัญและสงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการศึกษา 
2. ตองการใหมีโรงพยาบาลชุมชนท่ีสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีตํารวจตรวจตราตอนกลางคืน เพ่ือปองกันปญหาอาชญากรรม 

อําเภอวังมวง 
1. ราคาไฟฟาแพง 
2. ตองการใหมีอินเตอรเน็ตไรสายใชอยางทั่วถึง 
3. ทําถนนลาดยางในทองถิ่น 
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของแตละหมูบานท่ีเขมแข็ง  
5. ปญหายาเสพติด 
6. ทุนการศึกษา 
7. เพ่ิมสถานที่ออกกําลังกายและพัฒนา / ปรับปรุงสวนสาธารณะ สําหรับการพักผอนหยอนใจ 
8. อนุรักษปาและสัตวสงวน ลดการทําลายปาและธรรมชาติ 
9. อนุรักษประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. สรางสนามกีฬาในชุมชน 
11. พัฒนาระบบบริการทางดานสาธารณสุข เชน การจายยาของโรงพยาบาลควรใหมียาหลากหลาย 

ระบบคิวในโรงพยาบาลรอนาน 
12. ควรมีระบบดูแล / สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
13. กวดขันวัยรุนแขงรถตอนกลางคนื 
14. ปลูกตนไมบริเวณแหลงทองเที่ยวรอบๆ เข่ือนปาสัก 
15. ลดการเผาไรออย และไรขาวโพด เพราะทําใหเกิดมลพิษ 
16. ขยายเขตการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง 
17. เผยแพรความรูดานสุขภาพใหคนในชุมชน 
18. ปญหาขยะ จํานวนถังขยะ รถเก็บขยะที่ไมพียงพอ ทั่วถึง 
19. เพ่ิมเติมสถานที่ในการออกกําลังกาย 
20. สงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 
21. ความสงบเรียบรอยในชุมชน 
22. เผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหคนในทองถ่ิน 
23. สงเสริมงบประมาณพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
24. เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
25. กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญ 
26. ทําบุญเพื่อกอสรางวัด 
27. น้ําประปาทั่วถึง และสะอาด 
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28. สงเสริมการปลูกพืชผักผลไมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
29. อบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลหมูบาน 
30. รณรงคแตงกายแบบไทย 
31. จัดการขยะในแมน้ําลําคลอง 
32. ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
33. ติดกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญหรือสถานที่เปลี่ยว 
34. จัดรถโดยสารใหมีโดยทั่วถึง 
35. สงเสริมการปลูกทานตะวัน 
36. สงเสริมปราชญชาวบานใหบริการความรูแกชาวบานในชุมชน 
37. อนุรักษสัตวปา และจัดการเก่ียวกับปญหาตัดไมทําลายปา 

อําเภอวิหารแดง 
1. สรางอาชีพในชุมชน 
2. ปราบปรามยาเสพติด 
3. ขุดลอกแหลงน้ํา สนับสนุนการเกษตร 
4. มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยเวลากลางคนื 
5. มีทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
6. สงเสริมการทองเท่ียวแตละตําบลใหมีตําบลละ 1 พื้นที่ทองเที่ยว 
7. สนับสนุนโรงพยาบาลตําบลและอนามัยชุมชนใหมีแพทยเพียงพอ 
8. การกําจัดขยะและความสะอาดในชุมชน 
9. ระบบคลองชลประทาน 
10. ปญหาความสะอาดเรียบรอยของถนน / ทางเทา 
11. ดูแลจัดการเรือ่งการตัดไมทําลายปา 
12. สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดเพียงพอ 
13. สงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
14. สงเสริมการลงทุนในชุมชน 
15. สรางสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน 
16. สนับสนุนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
17. ซอมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
18. อบรมการทําอาชีพเสริม 
19. ตั้งดานจับผูตองสงสัยในเรื่องอาวุธและสุรา 
20. สนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนกับการอนุรักษของเกาหรือสถานที่ทองเที่ยว 
21. สงเสริมหรือจางงานใหมีคนมาทําหนาท่ีดูแลรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน 
22. สรางความเปนธรรมใหเกษตรกรเพราะโดนพอคาคนกลางเอาเปรียบ 
23. มีการลงทุนในการทองเที่ยวอยางจริงจัง 
24. ดูแลไฟทางใหสวางในพ้ืนที่เปลี่ยว 
25. ใหบริการน้ําประปาอยางทั่วถึง 
26. พัฒนาศูนย OTOP ใหจําหนายสินคาอื่นๆ ในชุมชนที่ไมใช OTOP  
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ตอนท่ี 3    สรุปผลการสํารวจความตองการ จากแบบสอบถามปลายเปด 
(สังเคราะหจากทุกอําเภอ โดยจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุร)ี 
 

 
ดานที่    โครงสรางพื้นฐาน 

 

 
1. พัฒนาคุณภาพและซอมแซมถนนท่ีชํารุด 
2. จัดทําหองสมุดประจําตําบล 
3. จัดและดําเนินการ ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคดานตาง ๆ ใหเปนครอบคลุม  เชน  ไฟฟา 

    ประปา  โทรศพัท internet  ตลอดจนใหสามารถตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

ดานที่    การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 
 

1. พัฒนาและสงเสริมการเปนพลเมืองที่ดี 
2. เพ่ิมเบ้ียเลี้ยงผูสูงอายุ  และสวัสดิการดานตาง ๆ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพ 
3. จัดทําสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน 
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
5. สงเสริมเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
6. สงเสริม สนับสนุนดานอาชีพในชุมชน 
7. จัดถังขยะตามหมูบานใหเพียงพอ และทั่วถึง 
8. ปรับปรุงระบบอนามัยชุมชนใหดียิ่งข้ึน 
9. จัดทําเครื่องกรองน้ําสําหรับดื่มแกประชาชน 
10. สงเสรมิดานการศึกษาใหทั่วถึง อยางมีคุณภาพ 
11. จัดบุคลากรที่เก่ียวของเยี่ยมเยียนประชาชนเพ่ือรับรูถึงขอมูลเก่ียวกับปญหาตาง ๆ 
12. จัดระบบสหกรณเพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนในการกู  /ลงทุนดอกเบ้ียต่ํา  
13. ดูแลสวัสดิการผูสูงอายุ คนพิการ คนยากจนใหทั่วถึง 
14. มีการตรวจสอบ และจัดระบบการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
15. ขึ้นทะเบียนคนวางงาน และหาศูนยฝกอาชีพมารองรับ 
16. มีโครงการบานสําหรับผูมีรายไดนอย 
17. จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันใหโรงเรียนที่ขาดแคลน 
18. จัดการปญหาเด็กเรรอน ยากจน ขอทาน มั่วสุม ปกปองสิทธิเด็กและเยาวชน 
19. มีโครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่น 
20. มีการสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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21. จัดระบบการประชาสัมพันธในชุมชน ใหรวดเร็ว และทั่วถึง 
22. สรางสนามกีฬาในชุมชน 
23. จัดรถโดยสารใหทั่วถึง 
24. ดูแลเรื่องการจับกุมการจําหนายยาเสพติดและการบําบัดผูเสพยา ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายตาง ๆ 
25. จัดอาสาสมัครเวรยามตามหมูบาน สถานที่ราชการ และวัด 
26. ติดกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญเพ่ือปองกันเหตุราย 
27. มีการติดสัญญาณไฟจราจร  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
28. ติดไฟถนน และทางเขาออกหมูบานเพ่ือความปลอดภัย 
29. รณรงคและกวดขันการขับข่ียานพาหนะใหปลอดภัย และถูกกฎจราจร 
30. กวดขัน ดูแล การปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การลักขโมย การทํารายรางกาย 
31. ควบคุม ดูแล จัดระบบ สถานบันเทิง รานเกม ตาง ๆ 
32. จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสรางความสามัคคี 
33. มีการจัดสรรใหมีท่ีสาธารณะในหมูบาน 
34. ดูแลบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยสูชุมชน 
35. ดูแลแมน้ําปาสักใหสะอาดไมมีมลพิษ 
36. จัดทําสวนสาธารณะตามชุมชนตาง ๆ 
37. รณรงคปลูกตนไมยืนตนเพ่ือทดแทนและรักษาสิ่งแวดลอม 
38. ขุดลอกคูคลองในแมน้ําที่ตื้นเขินใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก 
39. ตรวจสอบจับกุมขบวนการตัดไมทําลายปา 
40. จัดหาตนกลาพันธุไมใหประชาชนปลูกตามบาน 
41. สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยว ทําตลาดสินคาในหมูบาน 
42. ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปลากระชังในแมน้ําปาสัก 
43. บูรณะสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน เชน  โบราณสถาน วัดวาอาราม 
44. กําจัดมลพิษตาง ๆ เชน ควัน การเผาหญา 
45. ควบคุม กํากับโรงงานตาง ๆ ในเรื่องการปลอยมลพิษ 
46. จัดตั้งกลุมเยาวชนและสตรี เพื่อดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
47. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ 
48. จัดทําฝายชะลอน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม 
49. อนุรักษสัตวสงวน สิ่งของหายากตาง ๆ  
50. รณรงค รวมมือลดการใชถุงพลาสติก 
51. สงเสริมปรับภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู 
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ดานที่    การสงเสรมิการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภมูิปญญาทองถิ่น 

 
 
 

1. ทําพิพิธภัณฑและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
2. จัดทําตลาดกลางทางการเกษตรเพื่อจําหนายสินคาจากเกษตรโดยตรง 
3. สนับสนุนเยาวชนดานภาษาอังกฤษเพ่ือเปนมัคคุเทศกสูประชาคมอาเซียน 
4. มีการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยวใหมากขึ้น เพ่ือการสงออกตางประเทศ 
5. ดูแล จัดระบบเรื่องผลผลิตของเกษตรกรและประกันสินคาพืชไร 
6. ปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
7. สนับสนุน สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน 
8. จัดทําศูนยขอมูลแหลงทองเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ  
9. สงเสริมกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ อบจ.สระบุรี 
10. จัดกิจกรรม งานแสดงสินคา ประกวดของดังเมืองสระบุร ี
11. มีการใหความรู อบรมความรูใหม ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการเกษตรและอาชีพของคน 
     ในชุมชน 
12. มีการจัดทําปายแสดงแหลงทองเท่ียว โฆษณาสินคาตาง ๆ ของชุมชน 
13. พัฒนาสินคา OTOP 
14. สงเสริมใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
15. รณรงคใหประชาชนสืบสานประเพณีในทองถิ่นเพ่ือสืบตอไปยังคนรุนหลัง 
16. จัดกิจกรรมประกวดแขงขันเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
17. สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
18. สงเสริมการลงทุนตั้งกลุมอนุรักษศลิปวัฒนธรรมในทองถิ่นตลอดจนการเผยแพร 
19. สงเสริมการแตงกายแบบไทยในทองถิ่น 
 
 
 

ดานที่   การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ด ี
 

 
 

1. สงเสริมการใหบริการอยางมีคุณภาพแกประชาชน 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา                
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแขง็ จุดออน โอกาสและอุปสรรค) 

 
 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน  จัดทําขึ้นในชวงของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
ของจังหวัดสระบุรี  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดสระบุรี  (SWOT  ANALYSIS) 
 

 การวิเคราะหศกัยภาพการพัฒนาทองถิ่น  จัดทําขึ้นในชวงของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
ของจังหวัดสระบุรี  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.  มีไฟฟาครอบคลุมเกือบทุกพื้นที ่
 
  1.2  จุดออน   
  1.  ขาดการซอมบํารุงถนนที่ใชในการคมนาคม 
  2.  ขาดงบประมาณในการดูแลรักษา 
  3.  มีปญหาในการขยายเขตในชุมชน 
  4.  คลองสงน้ํายังมีไมเพียงพอ 
  5.  คุณภาพน้ําประปาที่มีใชยังต่ํากวามาตรฐาน 
 
  1.3  โอกาส 
  1.  มีงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก  อบจ.  และจากรัฐบาล 
  2.  จังหวัดมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีในระดับตนของประเทศ 
  3.  จังหวัดสระบุรีเปนเมืองทองเท่ียว  และเมืองอุตสาหกรรม 
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  1.4  อุปสรรค 
  1.  นโยบายของหนวยงานภาครัฐบางเรื่อง  ยังไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ

ประชาชน 
  2.  ขาดการประสานงานกับผูบริหารในพ้ืนท่ี 
  3.  ขาดความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

  2.1  จุดแข็ง     
  1.  มีหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง    
  2.  มีโรงพยาบาลศนูยที่คอยอํานวยความสะดวกดานการสาธารณสุขใหประชาชน 
  3.  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในทุกตําบล 
  4.  มีอาสาสมัครในทุกหมูบาน 
  5.  มีศูนยเพ่ือนพึ่งภาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  มีศูนยสามวัยสายใยรักครอบครัว 
  7.  จังหวัดสระบุรีมีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
  8.  มีอาสาสมัครที่หลากหลาย  เชน  อปพร.  ตํารวจชุมชน  กํานันผูใหญบาน   

ทําหนาที่กระจายแทบทุกพ้ืนที่    
  9.  มีเครื่องมือ  เครื่องใชในการกูภัยกระจายอยูในอําเภอตางๆ 
  10.  มีศนูยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาจากอุทกภัย 
  11.  มีอัตรากําลังตํารวจเพียงพอที่ทําหนาที่อยางเขมแข็ง 
  12.  มีกลองวงจรปดติดตั้งในจุดท่ีสําคัญๆ 
  13.  มีการประชาสัมพันธ / เสียงตามสายเพ่ือใหขอมูลดานตางๆ กับประชาชนอยางท่ัวถึง 
  14.  มีแมน้ําปาสักไหลผาน  สามารถเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพอยางดี    
  15.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาจํานวนมาก เชน  แรรัตนชาติ หินออน หินปูน ฯลฯ 
  16.  มีทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาว 
  17.  มีทรัพยากรปาไมเหลืออยูในเกณฑสูงของประเทศ  
  18.  มีเกษตรทฤษฎีใหมเปนแหงแรกของประเทศ 

 
  2.2  จุดออน   
  1.  มีปญหายาเสพยติดคอนขางมาก    
  2.  มีปญหาแรงงานตางดาวเขามาแยงอาชีพคนในพ้ืนที่ 
  3.  มีปญหาคนวางงานจํานวนมาก  
  4.  มีปญหาครอบครัวแตกแยกเพ่ิมมากขึ้น   
  5.  ปญหารถติด /การจราจร      
  6.  มีปญหาความยากจน และปญหาคาครองชีพสูง 
  7.  จํานวนผูสูงวัยมีมากขึ้น 
  8.  อุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสระบุรีมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนและความรุนแรง 

มากขึ้น    
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  9.  แสงสวางจากไฟฟาในพ้ืนที่จํานวนมากยังไมเพียงพอ  
  10.  กลองวงจรปดยังมีไมเพียงพอและไมครอบคลมุในทุกพ้ืนที ่
  11.  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการอยูเวรยามมีจํานวนนอย   
  12.  ประชาชนขาดจิตสํานึกและการมีสวนรวม  
  13.  พื้นที่หลายแหงมีปญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม    
  14.  แมน้ําปาสักขาดการดูแล ควบคุมการปลอยน้ําเสีย ทําใหเริ่มอยูในสภาพเสื่อมโทรม    
  15.  เทศบาลในจังหวัดสระบุรีสวนใหญยังไมมีการดูแลกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสียที่เปน

ระบบ    
  16.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลายเนื่องจากไมมีมาตรการที่ควบคุมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ    
  17.  การบริหารจัดการน้ํามาใชในพื้นที่ยังกระจายไมทัว่ถึง   
  18.  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 
  2.3  โอกาส 
  1.  อบจ.ใหการสนับสนุนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.  นโยบายรัฐบาลที่สงเสริมความกินดีอยูของประชาชน 
  3.  การสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. รัฐบาลมีนโยบายลดปญหาอาชญากรรม ปราบปรามอาวุธสงคราม ปราบปรามผูมีอิทธิพล  

และยาเสพติดอยางเขมงวด 
  5.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  6.  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2542  เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มท่ี 
 

  2.4  อุปสรรค 
  1.  ประสบปญหาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถ่ิน 
  2.  งบประมาณในการพัฒนาประเทศใชไปในการฟนฟูหลังเกิดมหาอุทกภัย 
  3. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ  ขาดความจริงจังตอเนื่อง    
  4.  ปญหาดานเศรษฐกิจ  มีผลตอการกอคดีอาชญากรรม 
  5.  มีการนําขยะและสารเคมีจากนอกจังหวัดสระบุรีมาทิ้งในพ้ืนที่    
  6.  แมน้ําปาสักไหลผานหลายจังหวัดทําใหการควบคุมคณุภาพน้ําทําไดยาก    
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3.   ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  3.1  จุดแข็ง     
  1.  ที่ตั้งของจังหวัดสระบุรีอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ    
  2.  การคมนาคมสามารถเขาถึงไดหลายทาง  ทั้งทางรถยนต  รถไฟ  และทางเรือ 
  3.  มีสถานที่ทองเท่ียวดานประวัติศาสตร  และศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก 
  4.  มีศาสนสถานสําคัญหลายแหง 
  5.  มีเทศกาลประเพณีที่สําคัญระดับประเทศหลายงาน  
  6.  มีสินคาชุมชนที่หลากหลายและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
  7.  อาหารทองถ่ินหลายชนิดมีชื่อเสียง 
  8.  มีนิคมอุตสาหกรรม 

  9. มีการจัดงานเทศกาลและประเพณีที่สําคัญตลอดป 
  10.  มีการสืบสานภูมิปญญา และความรูในทองถิ่นอยางจริงจัง 
  11.  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความงดงามทางดานศิลปะหลายแหง 
 

  3.2  จุดออน   
  1.  ปญหาความแออัดของการจราจรโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง    
  2.  ปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว    
  3.  ไมมีศนูยขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว  ไมมีการจัดทําปฏิทินทองเท่ียว 

ที่แนนอน   
  4.  มีทําเลที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ  ทําใหนักทองเท่ียวไมนิยมพักคางคนื    
  5.  ปญหามลพิษมีผลกระทบตออัตราการเดินทางมาทองเที่ยว   
  6.  ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

  7.  ขาดการประชาสัมพันธประเพณีตางๆ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 
  8.  ขาดความรวมมือจากประชาชน 
 

  3.3  โอกาส 
  1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ฉบับที่  12  มีสาระสําคัญที่มีผลตอการพัฒนากิจกรรม         

การทองเที่ยว   
  2.  การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมีโอกาสในการแขงขัน และการลงทุนมากยิ่งข้ึน 

      3.  มีแผนการทํางานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
  4.  รัฐบาลใหการสนับสนุนกิจกรรมในการสงเสริมวัฒนธรรม 

 
  3.4  อุปสรรค 
  1.  ปญหาการจราจรที่ แออัด ขาดความสะดวกในการเดินทางทําให เปนปญหาสําหรับ

นักทองเที่ยว    
  2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ  และความขัดแยงในสังคม 

3.  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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  4.  สภาพปญหาเศรษฐกิจทําใหประชาชนขาดความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
  5.  ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาคสวนตางๆ ของสังคม   
 

4. ดานการพัฒนาองคกรและบคุลากรสูการบริหารจัดการที่ด ี
 4.1 จุดแข็ง 
 1. มีแผนพัฒนาที่มีระบบและมีความชัดเจน 
 2. มีงบประมาณในการพัฒนาองคกร 
 3. บุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานคอนขางดี 
 4.2 จุดออน 
 1. บุคลากรขาดความพรอมในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. อุปกรณ / ครุภัณฑที่มีอยูขาดความทันสมัย 
 

  4.3 โอกาส 
  1. รัฐบาลใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
  2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ชวยใหการทํางานคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
 
  4.4 อปุสรรค 
  1. ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
  2. การเมืองเขามามีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
บริบทภายใน ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน  
(1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และรอยละ 4.2 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4  
(3) ราคาน้ํามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  0.8 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5  
(6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลําดับ
ภายใตสมมุตฐิานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3–4.3 โดยมี
คากลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูง
ในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
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(6.1) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 
ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(6.2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ  

(6.3) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

(6.4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุชากวาไทย  

(6.5) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทําใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจํากัดมากข้ึน  

(6.6) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 
ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไข
ดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ
การดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 1 คน 
และคาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผูสูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
กําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยใน
ดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นชา ปญหาการคา
มนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม 
นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเปนตัวเลข
เบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป 
2546 ซึ่งอยูที่ 12,745 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 
ความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญ
ตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากรกับกลุม
คนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมลายัง
สงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศกึษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
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ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผล
ใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคา
มากข้ึน นอกจากนี้  ความตองการแรงงานที่ มากขึ้นจะมีสวนเอ้ือหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ 
องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรฐัอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด
ภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้ง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ.2001-2100) จะเปนศตวรรษ
แหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา 
สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลว
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คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย
แรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่
พัฒนาแลว 
การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมา
เปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน 
และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 
  (2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ 
หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก  

    2.1) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ  
2.2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช

แรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่
สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ  

   2.3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาคในระยะตอไป  

(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ
บริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบาย และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยัง
ไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปน
อุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 
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(4) ตลาดเงนิ ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก     
    4.1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และ

แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  
    4.2) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง

จะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูป
ในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอสถานการณความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิด
ความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะ
ชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความ
มั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึน
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรง
กดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขัน
ทางการคา 
 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.2015 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ป โดยสหประชาชาติให
การรับรองแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน 17 ขอ และเปาหมาย 
(Target) จํานวน 169 ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม
เทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริม
ความเปนหุนสวน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีพ.ศ.2561-2564 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
ชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาของ 
อปท .ในเขต

จังหวัด 

การสงเสริมอนุรักษ
และฟนฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
องคกรและ

บุคลากรสูการ
บริหารจัดการ

ที่ดี 

การสงเสริม
และ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว 

เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ
และความรวมมือกับสถาน
ประกอบการกับชุมชน 
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรม
และการเกษตร เชิง
สรางสรรค 

เสริมความโดดเดน
ของการทองเที่ยว
ดวยการผสมผสาน
กันระหวาง 

Techology 
ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และภูมิปญญา

ทองถิ่น

เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดลอม การฟนฟูคณุภาพ
ระบบนิเวศของแมน้ํา
เจาพระยา /ปาสกั และสราง
มูลคาเพิ่มจากขยะดวยการใช

นวัตกรรมแหงชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ในกลุมจังหวัดภาค
กลาง ตอนบน ๑  
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

สงเสริมการคาการลงทุน
และการทองเท่ียวใน

อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เสรมิสรางขีดความสามารถใน
กระบวนการผลิตสินคาและ
บริการใหไดมาตรฐานสากล 

 

เสรมิสรางความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ

ปญญาไทย 
 

เสรมิสรางระบบบรกิาร
สาธารณะตามหลักธรรมาภบิาล

และมีคุณภาพมาตรฐาน 

พัฒนาผังเมือง
และการจัดการ 
Logistics 
 

ยุทธฯ 1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย 

ยุทธฯ 3 การ
สรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแขงขัน
ไดอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธฯ 4 การ
เติบโตที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

ยุทธฯ 6 การ
บริหารจัดการใน
ภาครฐั การ
ปองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
และธรมมาภิบาล
ในสงัคมไทย 

ยุทธฯ 7 การ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

 

ยุทธฯ 1 เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนา
อยางมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธฯ 3 คนไทยมี
ศักยภาพและสามารถ

ปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต 

 

ยุทธฯ 5 เศรษฐกิจและ
สังคมพัฒนาอยางเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธฯ 6 ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ ทันสมยั 
รับผิดชอบ โปรงใส 
ตรวจสอบได และ

ประชาชนมีสวนรวม 

 

ยุทธฯ 5 การ
เสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 
 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ของ อบจ. 

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การสงเสริม  การทองเที่ยว
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และปญญา
ทองถิ่น 

 

การพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการ
บริหารจัดการที่ดี 

สรางและซอมบํารุง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

-เสริมสรางใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-ประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
-รักษาควบคุมคณุภาพ
สิ่งแวดลอม 

 

-กระตุนเศรษฐกิจและ
สรางรายไดใหกับ
ประชาขน 
-สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงคุณคา 

 

เสริมสรางระบบ
บริหารจัดการ

องคกร 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

-สงเสริมพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยางยั่งยืน 
-สงเสริมสนับสนุนดานการศกึษา 
-พัฒนาชุมชนนาอยู 
-เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ 
-เสริมสรางบริหารจัดการและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

-สงเสริมปรับปรุงพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
-สงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิญญา
ทองถิ่น 

 

-สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 
-สงเสริมบริหารงาน
องคกร 
-สงเสริมมีสวนรวมใน
กรบริหารจัดการ 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร  (strategic map)    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน  สาธารณูปโภคมาตรฐาน  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การสงเสริมการทองเท่ียว 
อนุรักษวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการ
บริหารจัดการที่ดี 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

เปาประสงค 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-ประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน 
- รักษา ควบคุมคณุภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

-แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจัก 
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
-สรางจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงคุณคาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 

-เสริมสรางระบบบรหิาร
จัดการองคกร 
-สรางจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

 

-สราง ซอม
บํารุงโครงสราง
พื้นฐาน 

 

 

คาเปาหมาย 
-สราง ซอม
ปรับปรุง ระบบ
สาธารณูปโภค 
จํานวน 200 
โครงการ 
 

-อบรมใหความรู การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภาพรวมทั้งจังหวัด 
จํานวน 100 โครงการ 
- อบรมใหความรูดานการเกษตร
ภาพรวมทั้งจังหวัด 8 โครงการ 
-อบรมใหความรูดานสาธารณสขุ
ภาพรวมทั้งจังหวัด จาํนวน 12 
โครงการ 

-ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว ภาพรวมทั้งจังหวัด 
จํานวน 8 โครงการ 
-อบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักถึงคณุคา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ภาพรวม
ทั้งจังหวัด จํานวน 52 
โครงการ 
 

-สงบุคลากรทองถิ่นเขาอบรม
พัฒนาศักยภาพ อยางนอยคน
ละ 1  หลักสูตร 
-อบรมสรางจิตสํานกึและ
ตระหนกัถึงความสําคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
ภาพรวมทั้งจังหวดั จํานวน 12 
โครงการ 

-เสรมิสรางการบริหาร
องคกร 44 งาน 

 

กลยุทธ 
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภ

ค 

-สงเสริมพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยางยั่งยืน 
-สงเสริมสนับสนุนดานการศกึษา 
-พัฒนาชุมชนนาอยู 
-เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ 
-เสริมสรางบริหารจัดการและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

-สงเสริมปรับปรุงพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
-สงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิญญา
ทองถิ่น 

 

-สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 
-สงเสริมบริหารงาน
องคกร 
-สงเสริมมีสวนรวมใน
กรบริหารจัดการ 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-เสริมสรางระบบบริการ
สาธารณะตามหลักธรร
มาภิบาลและมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

-สราง ซอม
บํารุง
โครงสราง
พื้นฐาน 

 

รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
พัฒนา 

60 60 60 60 เพ่ิมขึ้นทุกป ๆ 
ละ 60 

โครงการ 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

240 
โครงการ 

กองชาง 
 

- 

-สงเสรมิการคาการลงทุน
และการทองเท่ียวใน
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
-เสริมสรางระบบบริการ
สาธารณะตามหลักธรร
มาภิบาลและมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ดานการ
สงเสริม

คุณภาพชีวิต 
 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
-ประชาชน
รูสึกมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
- รักษา 
ควบคุม
คุณภาพ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
พัฒนา 

110 110 110 110 เพ่ิมขึ้นทุกป ๆ 
ละ 110 
โครงการ 

-สงเสริมพัฒนา
อาชีพสูความ
เปนอยูอยาง
ยั่งยืน 
-สงเสรมิ
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
-พัฒนาชุมชนนา
อยู 
-เสริมสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรพัยสิน 
-เสริมสราง
บริหารจัดการ
และอนุรกัษ 
ทรัพยากร-  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

440 
โครงการ 

กองชาง  
กองแผนฯ  

กองการศึกษาฯ

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 

กองชาง  
กองแผนฯ  
รร.หรเทพฯ 

แบบ ยท.03 
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ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

-เสริมสรางความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตามวิถี
ภูมิปญญาไทย 

การสงเสริม
อนุรักษและ
ฟนฟู
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

การสงเสริม
การทองเท่ียว 

อนุรักษ
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี
และภูมิปญญา

ทองถิ่น 
 

-แหลง
ทองเที่ยวเปน
ที่รูจัก 
ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 
-สรางจิตสํานึก
และตระหนัก
ถึงคณุคา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 

รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
พัฒนา 

16 16 16 16 เพ่ิมขึ้นทุกป ๆ 
ละ 16 

โครงการ 

-เสริมสราง
ปรับปรุงพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
-สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

64 
โครงการ 

กองชาง 
กองแผนฯ 

กองการศึกษาฯ 
สํานักปลัดฯ 

กองแผนฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

- 
 
 
 

การพัฒนา
องคกรและ
บุคลากรสูการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

การพัฒนา
องคกรและ
บุคลากรสู
การบริหาร
จัดการท่ีดี 

 

-เสริมสราง
ระบบบรหิาร
จัดการองคกร 
-สรางจิตสํานึก
และตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของ
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
ประชาสังคม 

 

รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
พัฒนา 

25 25 25 25 เพ่ิมขึ้นทุกป ๆ 
ละ 25 

โครงการ 

-เสริมสราง
พัฒนาศักยภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
-สงเสริม
บริหารงาน
องคกร 
-สงเสริมมีสวน
รวมในการ
บริหารจัดการ 

100 
โครงการ 

กองชาง  
กองแผนฯ  

กองการศึกษาฯ

สํานักปลัดฯ 
กองกิจการฯ 

- 
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สวนที่ 4 การนําแผนพฒันาทองถิ่นไปสูการปฎิบัติ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร 
 

ดาน 
 

แผนงาน 
 

หนวยงานรับผิดชอบ 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองชาง  - 

2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ดานบริหารทั่วไป 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการเศรษฐกิจ 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย, แผนงานงบกลาง 

กองชาง  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        

กองแผนและงบประมาณ 
สํานักปลดัองคการบรหิารสวนจังหวัด 
กองคลัง 
 

 
กองชาง 
โรงเรียนหรเทพฯ 
 

กองแผนฯ 

3 การสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองชาง  
กองแผนและงบประมาณ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
สํานักปลดัองคการบรหิารสวนจังหวัด 

 
 
 
กองแผนฯ 
กองการศึกษาฯ 

4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

ดานบริหารทั่วไป 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองชาง, กองแผนและงบประมาณ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
สํานักปลดัองคการบรหิารสวนจังหวัด 
กองกิจการสภาฯ 

- 

รวม 4 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน ทุกสวนราชการ  
(ยกเวนหนวยตรวจสอบภายใน) 

- 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน 61 563,653,000      25 185,220,000       29 214,929,000      23 171,662,700       138 1,135,464,700     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 600,000            2 600,000            2 600,000            2 600,000             8 2,400,000           

(ถนนถายโอน) 3 15,361,000        6 58,361,400        14 264,391,600      34 542,582,800       57 880,696,800        

รวม 66 579,614,000     33 244,181,400     45 479,920,600     59 714,845,500      203 2,018,561,500    

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3,100,000         5 16,234,000        4 3,100,000         4 3,100,000           17 25,534,000         

แผนงานการศึกษา 61 40,316,365        56 35,765,000        52 28,570,000        47 26,204,000         216 130,855,365        

แผนงานสาธารณสุข 7 71,525,000        6 4,350,000          6 4,350,000         6 4,350,000           25 84,575,000         

แผนงานสังคมสงเคราะห 12 4,902,000         12 4,902,000          11 4,500,000         11 4,500,000           46 18,804,000         

แผนงานเคหะและชุมชน 15 36,689,000        9 19,100,000        13 16,300,000        13 16,300,000         50 88,389,000         

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 8,698,200         16 10,998,200        14 9,698,200         13 8,698,200           56 38,092,800         

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 18,164,000        5 7,900,000          3 2,400,000         3 2,400,000           17 30,864,000         

แผนงานการเกษตร 5 13,293,000        2 15,000,000        10 19,209,000        3 14,782,000         20 62,284,000         

แผนงานการพาณิชย 1 1,999,900         -       -                   -       -                  -      -                    1 1,999,900           

แผนงานงบกลาง 2 5,200,000         2 5,200,000          2 5,200,000         2 5,200,000           8 20,800,000         

รวม 126 203,887,465     113 119,449,200     115 93,327,200       102 85,534,200        456 502,198,065      

บัญชีสรุปโครงการแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พศ.2561-2564)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 รวมพ.ศ.2564

แบบ ผ.07
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว  

                   อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

                   และภูมิปญญาทองถิ่น  

แผนงานเคหะและชุมชน 2 16,304,000        -       -                   -       -                  -      -                    2 16,304,000         

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17 8,550,000         16 8,250,000          16 8,250,000         16 8,250,000           65 33,300,000         

รวม 19 24,854,000       16 8,250,000         16 8,250,000        16 8,250,000          67 49,604,000        

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร-

                     สูการบริหารจัดการที่ดี          

แผนงานบริหารทั่วไป 20 49,770,500        16 40,810,000        16 40,810,000        16 40,810,000         68 172,200,500        

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,900,000         2 1,900,000          2 1,900,000         2 1,900,000           8 7,600,000           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 22,120,000        2 3,000,000          2 3,000,000         3 28,000,000         13 56,120,000         

รวม 28 73,790,500       20 45,710,000       20 45,710,000       21 70,710,000        89 235,920,500      

รวม 4 ยุทธศาสตร 239 882,145,965     182 417,590,600     196 627,207,800     198 879,339,700      815 2,806,284,065    

รวม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. 8,014,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2 ต.หนองปลาไหล เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ยาว 2,160 ม.หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมูที่ 2 เพื่อลดปญหาฝุนละออง ไหลทางขางละ 0.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หวยทราย อ.หนองแค เพ่ือขนสงทางการเกษตร ชวงท่ี 2 กวาง 5 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ยาว 1,270 ม.หนา 0.05 ม.

 ไหลทางขางละ 0.50 ม.

 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางรวม

ไมนอยกวา 20,580 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.453861

E 100.933611

จุดสิ้นสุด N 14.518055

E 100.934222

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ.01

- 221 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม.ยาว 1,200 ม. 2,217,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4 ต.หนองปลาไหล เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อขนสงทางการเกษตร พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 8,400 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.453861

E 100.933611

จุดสิ้นสุด N 14.487583

E 100.915000

3 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. -                3,650,000       -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4,5 ต.ตะกุด เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หรือคิดเปน ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.เมืองสระบุรี เชื่อมตอ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือขนสงทางการเกษตร 6,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.482895

E 100.895312

จุดสิ้นสุด N 14.479736

E 100.892941
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

4 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. -                4,000,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบคลองชลประทาน เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 4 ต.หนองยาว เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 6,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.466452

E 100.882442

จุดสิ้นสุด N 14.458890

E 100.885092

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -                -                4,465,000       - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 ต.หนองโน เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,750 ม. 4,869,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายทามะปราง-โปงกอนเสา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2,5 ต.ทามะปราง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.473910

E 101.062546

จุดสิ้นสุด N 14.485317

E 101.073390

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,660 ม. 8,592,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานใหมพัฒนา หมูที่ 11 เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อม หมูที่ 9 ต.หวยแหง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.08 ม. หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อขนสงทางการเกษตร พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

16,800 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.490570

E 101.010488

จุดสิ้นสุด N 14.478181

E 101.018086
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา ชวงท่ี 1 10,000,000     -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ชวงที่ 1 สายซอย 3 เพื่อความปลอดภัย สะดวก กวาง 6 ม. ยาว 2,680 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

(ซาย-ขวา) หมูท่ี 7 ต.ทาคลอ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ชวงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ- เพื่อขนสงทางการเกษตร ชวงท่ี 2 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

สามแยกเขาขุย ต.ทาคลอ กวาง 6 ม. ยาว 1,780 ม. 

เชื่อมถนน สบ.ถ.1-0046 ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.

บานถ้ําเตา-โคกดินแดง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง

อ.แกงคอย จ.สระบุรี ไมนอยกวา 26,760 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.6872945

E 100.982191

จุดสิ้นสุด N 14.7145357

E 100.981279
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

9 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,240 ม. 8,258,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายซอย 4-5 หมูท่ี 7 เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บานถ้ําเตา ต.ทาคลอ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 19,440 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.708343

E 100.965391

จุดสิ้นสุด N 14.722642

E 100.965799
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา ชวงท่ี 1 11,000,000     -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2 ต.หวยแหง เชื่อม เพ่ือความปลอดภัย สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 2,125 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2 ต.ชําผักแพว เพื่อลดปญหาฝุนละออง ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อขนสงทางการเกษตร ชวงท่ี 2 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 560 ม. 

จุดเริ่มตน N 14.524266 ชวงที่ 3 ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.  

E 101.000156 จุดเริ่มตน N 14.506921 ชวงที่ 3

จุดสิ้นสุด N 14.511506 E 101.020600 กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 

E 101.014142 จุดสิ้นสุด N 14.509886 ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.

ชวงที่ 2 E 101.009232 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

จุดเริ่มตน N 14.511506 ไมนอยกวา 19,925 ตร.ม.

E 101.014142 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.507055

E 101.061240
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 4,482,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายหมูท่ี 7 ต.หินซอน เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.แกงคอย เชื่อมตอ หมูท่ี 3 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.713910  

E 101.075052

จุดสิ้นสุด N 14.719019

E 101.064828

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 2,370 ม. 7,404,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานถ้ําพระโพธิสัตว เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 10 เชื่อม หมูที่ 3,9 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ทับกวาง อ.แกงคอย เพ่ือขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

เชื่อม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก 18,960 ตร.ม.

 จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.587865

E 101.126758

จุดสิ้นสุด N 14.576111

E 101.144182
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา ชวงท่ี 1 7,033,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 ต.ทับกวาง เชื่อม เพ่ือความปลอดภัย สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 810 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ชําผักแพว อ.แกงคอย เพ่ือลดปญหาฝุนละออง ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ชวงท่ี 2 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

กวาง 6 ม. ยาว 2,630 ม. 

ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.  

หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 19,830 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.590540

E 101.045202

จุดสิ้นสุด N 14.562096

E 101.046998
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 3,276,000       -                 -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สาย 6 หมูท่ี 2,5 และ หมูที่ 9 เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.หินซอน  อ. แกงคอย  เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เชื่อมตอ เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.ชอนนอย อ.พัฒนานิคม ตามแบบ อบจ.สบ.

จ.ลพบุรี จุดเริ่มตน N 14.751231  

E 101.048189

จุดสิ้นสุด N 14.750499

E 101.036991

 

15 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,045 ม. -                -                2,474,000       - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายแยกองคกรเภสัชกรรม เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูที่ 1 ถึงถนนเทศบาล 3 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 6 ต.ทับกวาง เพ่ือขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.แกงคอย จ.สระบุรี 6,270 ตร.ม.

 ตามแบบ อบจ.สบ.  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

16 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,400 ม. -                -                2,528,000       - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายหนาวัดทับกวางถึงชุมชน เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หัววังยาว หมูที่ 4 ต.ทับกวาง เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

8,400 ตร.ม.

 ตามแบบ อบจ.สบ.  

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน ชวง 1 กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 2,213,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายหวยทราย-โคกแย- ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง หนา 0.07 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หวยขม้ิน ต.หวยทราย สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก ชวง 2 กวาง 6 ม. ยาว 600 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.หนองแค จ.สระบุรี รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.07 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.428770 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

E 100.895273 ไมนอยกวา 6,600 ตร.ม.

จุดสิ้นสุด N 14.420614 ตามแบบ อบจ.สบ.

E 100.898030
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

18 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 3,000,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายหมูท่ี 9 โพนทอง-หมูท่ี 5 ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

คชสทิธ์ิ-สุวรรณศร ต.คชสทิธ สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.หนองแค จ.สระบุรี รวดเร็ว ปลอดภัย ไมนอยกวา 7,800 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.415985

E 100.809154

จุดสิ้นสุด N 14.404553

E 100.807081

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน กวาง 6 ม. ยาว 3,250 ม. 9,999,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4-2 เชื่อมตอ หมูที่ 9-10 ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.หนองโรง อ.หนองแค สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี และเชื่อมตอกับ รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ 26,000 ตร.ม.

จ.ปทุมธานี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริมตน N 14.326823

E 100.870724

จุดสิ้นสุด N 14.307613

E 100.850256
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

20 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 5 ม. ยาว 6,800 ม. -                -                20,560,000      - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบคลองเพรยีว-เสาไห ฝงขวา ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง หนา 0.05 ม. ไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อมเขต หมูที่ 11 ต.หนองไขน้ํา สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก ขางละ 0.50 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บริเวณ หมูที่ 2 เชื่อม หมูที่ 8 รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค 40,800 ตร.ม.

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริมตน N 14.407581

E 100.868015

จุดสิ้นสุด N 14.354454

E 100.858778
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน ชวงที่ 1 กวาง 7 ม. 6,254,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายทางหลวงหมายเลข 3021 ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง ยาว 834 ม.หนา 0.08 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บริเวณ หมูที่ 1 ต.บางโขมด สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อมตอเขต ทต.บานหมอ รวดเร็ว ปลอดภัย ชวงท่ี 2 กวาง 6 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.บานหมอ จ.สระบุรี ยาว 439 ม.หนา 0.08 ม.

 ไหลทางขางละ 0.25 ม.

 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางรวม

  ไมนอยกวา 10,359.50 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.606629

E 100.737971

จุดสิ้นสุด N 14.615289

E 100.730592

- 234 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน ชวงที่ 1 4,761,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 1-4 ต.ไผขวาง ใหกับชาวบานท่ีใชเดินทาง กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.บานหมอ  จ.สระบุรี สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย ชวงท่ี 2 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.589134 กวาง 7 ม. ยาว 1,234 ม. 

E 100.653411 หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง

จุดสิ้นสุด N 14.577552 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

E 100.650530 ไมนอยกวา 8,465 ตร.ม.

พรอมติดต้ังไฟฟาสองสวาง

สูง 9 ม.จํานวน 48 ตน

ตามแบบ อบจ.สบ.

 

23 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใน กวาง 5 ม. ยาว 1,120 ม.  - -                2,456,000      -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 6 เลียบคลอง 23 ขวา การสัญจร ไมมีไหลทาง หรือคดิเปนพ้ืนที่ ที่กอสราง ความคลองตัว

ฝงขวา ต.ไผขวาง อ.บานหมอ เพ่ือเปนเสนทางในการ ไมนอยกวา 5,600 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อมติดตอกับ อ.ดอนพุด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

24 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใน กวาง 5 ม. ยาว 1,190 ม.  - -                2,118,000      -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4,5 (เลียบคลอง ร7ซ การสัญจร ไมมีไหลทาง หรือคิดเปนพ้ืนที่ ที่กอสราง ความคลองตัว

ฝงขวา) ต.ไผขวาง เพ่ือเปนเสนทางในการ ไมนอยกวา 5,950 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.บานหมอ จ.สระบุรี ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

25 ปรับปรุงขยายเขตทาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 15.60 ม.ยาว 835 ม. 30,990,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนลาดยาง ใหกับชาวบานท่ีใชเดินทาง ไหลทางขางละ 2.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ถนนทางหลวงหมาเลข 3314 สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หนา 0.10 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตอนทาชาง-ปอกแปก รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.เสาไห อ.เสาไห จ.สระบุรี 17,201 ตร.ม.

และวางทอระบายน้ํา ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.549494 จุดเริ่มตน N 14.530496

E 100.857203 E 100.858588

จุดสิ้นสุด N 14.542321 จุดสิ้นสุด N 14.522992  

E 100.857727 E 100.859083

 และวางทอระบายน้ํา
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

26 ปรับปรุงขยายเขตทาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 14 ม. ยาว 2,830 ม. 45,010,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนลาดยาง ใหกับชาวบานท่ีใชเดินทาง ไหลทางขางละ 2.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ทางหลวงหมายเลข 3041 สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หนา 0.10 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

(ฝงขวา) ตอนหนองแซง- รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

สระบุรี ต.เมืองเกา อ.เสาไห 22,928 ตร.ม.

จ.สระบุรี และหนา 0.05 ม.หรือคิดเปน

พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา 

 30,841 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.551253

E 100.818055

จุดสิ้นสุด N 14.549754

E 100.843900
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

27 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือไดถนนที่ไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  - -                4,900,000      -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา เพื่อความสะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

เสาไห หมูที่ 2,3 และหมูที่ 6 เพื่อใชในการขนสงผลผลิต หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.มวงงาม อ.เสาไห จ.สระบุรี ทางการเกษตร ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อไดถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 1,675 ม.  -  -  - 4,400,000      รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูที่ 12 ต.บานยาง อ.เสาไห เพื่อความสะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพื่อใชในการขนสงผลผลิต หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 ทางการเกษตร ไมนอยกวา 8,375 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อไดถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 6 ม. ยาว 1,735 ม.  -  -  - 4,300,000      รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บานหนองไมเหลี่ยม-ปาคา เพ่ือความสะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 11 ต.หัวปลวก เพ่ือใชในการขนสงผลผลิต หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.เสาไห จ.สระบุรี ทางการเกษตร ไมนอยกวา 10,410 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 10,020,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายโรงโมหิน หมูท่ี 7 เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 20,000 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.894476

E 101.358769

จุดสิ้นสุด N 14.889615

E 101.377148
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 4,993,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บานซับบอน-บานหนองจอก เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2 ต.หนองยางเสือ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.790771 9,600 ตร.ม. 

E 101.262662 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.789640

E 101.273509

32 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 5 ม. ยาว 5,250 ม. -                13,120,000     -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

เชื่อมบานเขานมนาง หมูท่ี 5 สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หรือคิดเปนพื้นที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก รวดเร็ว ปลอดภัย ไมนอยกวา 26,250 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.876673

E 101.422147

จุดสิ้นสุด N 14.904160

E 101.410867
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

33 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน กวาง 5 ม. ยาว 5,250 ม. -                9,053,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานหนองเอี่ยว หมูท่ี 6 ใหกับชาวบานที่ใชเดินทาง หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

เชื่อมหนองเอี่ยวใน หมูท่ี 14 สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หรือคิดเปนพื้นที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก รวดเร็ว ปลอดภัย ไมนอยกวา 26,250 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.907159

E 101.322112  

จุดสิ้นสุด N 14.899152

E 101.297852

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                7,577,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานเขาสวอง-หนองใหญ ใหกับชาวบานท่ีใชเดินทาง หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 6 ต.หนองยางเสือ สัญจรไป มา คมนาคมสะดวก หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รวดเร็ว ปลอดภัย ไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

เชื่อมทางลัดไปเขต ต.จันทึก ตามแบบ อบจ.สบ.

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จุดเริ่มตน N 14.825625

E 101.346162  

จุดสิ้นสุด N 14.812565

E 101.364711
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

35 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,600 ม. -                -                14,120,000      - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 เชื่อม หมูที 14 เพื่อความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 21,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.861237

E 101.221621

จุดสิ้นสุด N 14.874166

E 101.218433

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา ขยายชองจราจร 2 ชอง -                -                45,000,000      - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ขยายชองจราจร เพ่ือความปลอดภัย สะดวก เปน 4 ชองจราจร ท่ีกอสราง ความคลองตัว

สายหนาตลาดซับนอยเหนือ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง กวาง 24 ม. ยาว 1,000 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก เพ่ือขนสงทางการเกษตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

37 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,700 ม. -                13,320,000     -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 8 สายแยกบานนอย เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อมบานโคกนนทรี หมูที่ 17 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 22,200 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

38 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม. -                4,150,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 9 ต.ลําสมพุง เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 11,900 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

39 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                -                -               10,800,000     รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4 ต.ลําพญากลาง เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

40 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                -                -               10,800,000     รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอย 3 หมูท่ี 5 ต.ลําพญากลาง เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,881,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

จากทางเขาบานหนองมน- เพื่อความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

สามแยก (อบต.บานหลวงเดิม) เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 2 ต.ดอนพุด เชื่อม เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

หมูท่ี 6 ต.บานหลวง ตามแบบ อบจ.สบ.

อ.ดอนพุด จ.สระบุรี จุดเริ่มตน N 14.587572

E 100.624709

จุดสิ้นสุด N 14.575444

E 100.619235
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 8 ม. ยาว 450 ม. 4,136,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

วางทอระบายน้ําและทางเทา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

จากถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ถึงสี่แยก รร.อนุบาลดอนพุด เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

หมูท่ี 2 ต.ดอนพุด พรอมกอสรางทางเทา

อ.ดอนพุด จ.สระบุรี กวาง 1.50 ม. ยาว 450 ม. 

และวางทอระบายน้ํา

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.587890

E 100.624795

จุดสิ้นสุด N 14.591538

E 100.626134
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

43 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,440 ม. -                12,660,000     -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข เพื่อความปลอดภัย สะดวก หนา 0.08 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

3267 หมูท่ี 2 ต.บานหลวง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ถึง หมูท่ี 4 ต.ดงตะงาว เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 20,640 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เชื่อมตอ ตามแบบ อบจ.สบ.

ต.บางนา อ.มหาราช จุดเริ่มตน N 14.591592

จ.พระนครศรีอยธุยา ชางท่ี 2 E 100.591718

จุดสิ้นสุด N 14.591718

E 100.585189

44 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 2,900 ม. 8,572,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2 ,หมูท่ี 6 เพื่อความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

ต.คําพราน อ.วังมวง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 17,400 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.812080

E 101.119975

จุดสิ้นสุด N 14.825241

E 101.105370
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

45 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 628 ม. 2,391,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 เชื่อมตอ หมูที่ 1 เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.คําพราน อ.วังมวง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.844158 4,396 ตร.ม. 

E 101.090599 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.838900

E 101.090360

46 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. 23,640,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานมอดินแดง- เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บานมะคางาม เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม. หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

(เขต ทต.วังมวง) เพื่อขนสงทางการเกษตร พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ.

 จุดเริ่มตน N 14.849124

E 101.165412

จุดสิ้นสุด N 14.833231

E 101.143544
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนสญัจรได ชวงท่ี 1 -                2,617,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 1 เชื่อม หมูที่ 5 สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.แสลงพัน อ.วังมวง เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี ทางการเกษตรรวดเร็ว ชวงที่ 2 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว 535 ม. 

จุดเริ่มตน N 14.768708 ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.

E 101.090638 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางรวม

จุดสิ้นสุด N 14.769714 ไมนอยกวา 5,675 ตร.ม.

E 101.805963 ตามแบบ อบจ.สบ.  

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N 14.763410

E 101.109446

จุดสิ้นสุด N 14.764574

E 101.104730
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

48 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนสัญจรได กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. -                2,665,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บานโปงตะขบ หมูท่ี 4 ถึง สะดวก หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 5 บานงิ้วงาม เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี ทางการเกษตรรวดเร็ว ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.839973

E 101.160814

จุดสิ้นสุด N 14.833708

E 101.172594  

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนสญัจรได กวาง 8 ม. ยาว 1,975 ม. -                10,000,000     -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 14 ต.วังมวง อ.วังมวง สะดวก หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล ไมนอยกวา 15,800 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 ทางการเกษตรรวดเร็ว ไหลทาง 1 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.8426760

E 101.114039

จุดสิ้นสุด N 14.842438

E 101.106529
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

50 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนสัญจรได กวาง 6 ม. ยาว 3,200 ม. -                12,000,000     -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนแสลงพันสายเกา สะดวก หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 4 ต.แสลงพัน อ.วังมวง เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล ไมนอยกวา 19,200 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อม ต.มวกเหล็ก ทางการเกษตรรวดเร็ว ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.734123

E 101.084852

จุดสิ้นสุด N 14.731521

E 101.110994  

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนสญัจรได ขยายผิวจราจรขางละ 3 ม. -                -                -               7,000,000      รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมขยายผิวจราจร สะดวก ยาว 725 ม.พรอมวางทอ ที่กอสราง ความคลองตัว

ถนนสายวังมวง-มวกเหล็ก เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล คสล. ตามแบบ อบจ.สบ. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมายเลข 2089 เชื่อม ทางการเกษตรรวดเร็ว ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ทต.วังมวง กับ ทต.คําพราน 

อ.วังมวง จ.สระบุรี   
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

52 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนสญัจรได กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                -                -               10,000,000     รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานปกสําโรง หมูที่ 2 สะดวก หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อมบานหนองกรวด เพ่ือใหประชาชนขนสงพืชผล ไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 5 ต.แสลงพัน ทางการเกษตรรวดเร็ว ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.วังมวง จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

53 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใช ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. 2,142,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 6 ต.หวยบง เสนทางเกิดความสะดวก ยาว 865 ม.หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ไมมีไหลทาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ชวงที่ 1  เพื่อลําเลียงพืชผลทางการ- ชวงที่ 2 กวาง 6 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.595869 เกษตร ยาว 262 ม.หนา 0.05 ม.

E 100.892050 ไมมีไหลทาง

จุดสิ้นสุด N 14.603403 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางรวม

E 100.893981 ไมนอยกวา 5,897 ตร.ม.

ชวงที่ 2 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.604085

E 100.892824

จุดสิ้นสุด N 14.603309

E 100.895026
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

54 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,750 ม. 3,700,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายลําหวยวังไทร เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

สายบานเขารวก-บานเขางอก เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

(สายทุงแฝก) หมูท่ี 4 เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.หนาพระลาน ตามแบบ อบจ.สบ.

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จุดเริ่มตน N 14.693471

E 100.895488

จุดสิ้นสุด N 14.689128

E 100.881943

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 2,287 ม. 4,139,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายลําหวยวังไทร เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2,5,6 ต.เขาดินพัฒนา เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อมตอ หมูที่ 7 ต.พุแค เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 11,435 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

 จุดเริ่มตน N 14.620880

E 101.903919

จุดสิ้นสุด N 14.633273

E 101.918740
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 5 ม. ยาว 1,920 ม. 3,719,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายวัดมงคลชัยพัฒนา เสนทางเกิดความสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูที่ 3 ต.เขาดินพัฒนา เช่ือม เพื่อใหเกิดความปลอดภัย หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง- รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 2 ต.ผึ้งรวง เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- ไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เกษตร ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.602030

E 100.908214

จุดสิ้นสุด N 14.601980

E 100.923640

57 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใช กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -                2,500,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคลองหวยแร หมูที่ 2 เสนทางเกิดความสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.หวยบง อ.เฉลิมพระกียรติ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง- รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- ไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

เกษตร ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.568735

E 100.934427

จุดสิ้นสุด N 14.576895

E 100.935893
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

58 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใช กวาง 6 ม. ยาว 1,630 ม. -                4,000,000       -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลองหวยยาง เสนทางเกิดความสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 8 ต.หวยบง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง- รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี เพื่อลําเลียงพืชผลทางการ- ไมนอยกวา 9,780 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

เกษตร ตามแบบ อบจ.สบ.

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 6 ม. ยาว 4,850 ม. 14,510,000     -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 1,5,6,7 และหมูที่ 8 เสนทางเกิดความสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ธารเกษม -เขตเทศบาล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เมืองพระพุทธบาท เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เกษตร 38,800 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.743453

E 100.802682

จุดสิ้นสุด N 14.782462

E 100.822079
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

60 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม. 5,490,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายโท บริเวณ พุคําจาน เสนทางเกิดความสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อม ต.ธารเกษม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 เกษตร 13,600 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.736964

E 100.819777

จุดสิ้นสุด N 14.750411

E 100.826515
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 6 ม. ยาว 2,645 ม. 8,143,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอย 5 สายเอกขวา เสนทางเกิดความสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ถึงสายโท หมูท่ี 6 เพื่อใหเกิดความปลอดภัย หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ธารเกษม-ต.พุคําจาน เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เกษตร 21,160 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.761798

E 100.805384

จุดสิ้นสุด N 14.751382

E 100.826971

62 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใช กวาง 8 ม. ยาว 1,470 ม. -                -                6,258,000      -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอย 6 ถนนสายตรี เสนทางเกิดความสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ฝงซาย หมูที่ 2 ต.ธารเกษม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย หนา 0.05 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ถึงเขต ต.นายาว เพ่ือลําเลยีงพืชผลทางการ- พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เกษตร 11,760 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 5 ม. ยาว 3,490 ม. 7,094,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอยแปด-บานราษฏรเจริญ เสนทางเกิดความสะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2,5,6 และ 8 เพื่อใหเกิดความปลอดภัย หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- ไมนอยกวา 17,450 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี เกษตร ตามแบบ อบจ.สบ.

 จุดเริ่มตน N 14.358068

E 100.985867

จุดสิ้นสุด N 14.387562

 E 100.994451

64 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดใช กวาง 6 ม. ยาว 5,450 ม. 10,000,000     -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายประชาสรรค- เสนทางเกิดความสะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เขานอยจอมสวรรค เพื่อใหเกิดความปลอดภัย หนา 0.05 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อมตอ ทต.วิหารแดง เพื่อลําเลียงพืชผลทางการ- หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

หมูท่ี 1,2,3,5,6 และ 7 เกษตร ไมนอยกวา 37,110 ตร.ม.

ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง ตามแบบ อบจ.สบ.

จ.สระบุรี จุดเริ่มตน N 14.353031

E 100.993760

จุดสิ้นสุด N 14.397836

E 101.010398
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

65 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใช ชวง 1 กวาง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 7,545,000       -                -               -               รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเกาะประดู-คลองใหม เสนทางเกิดความสะดวก หนา 0.05 ม.ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.วิหารแดง-บานลําบัว เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ชวง 2 กวาง 6 ม. ยาว 1,600 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.หนองแค จ.สระบุรี เพ่ือลําเลียงพืชผลทางการ- หนา 0.05 ม.ไหลทาง 0.50 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 เกษตร ชวง 3 กวาง 6 ม. ยาว 430 ม. 

หนา 0.05 ม.ไหลทาง 0.50 ม.

หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 21,480 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.324821

E 100.924991

จุดสิ้นสุด N 14.337420

E 100.951060
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

66 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 11,060,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 6,7,8,9 ต.ไกเสา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 25,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.527792

E 100.804828

จุดสิ้นสุด N 14.521247

E 100.761192
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

67 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 4,180 ม. 14,170,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลองชลประทาน เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 1,2,4,5,8,10 ต.ไกเสา เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนท่ีลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 20,900 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ชวงที่ 2 ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.

จุดเริ่มตน N 14.508425 หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง 

E 100.793971 หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

จุดสิ้นสุด N 14.502964 ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม.

E 100.781508 ตามแบบ อบจ.สบ.

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N 14.510079

E 100.804877

จุดสิ้นสุด N 14.513606

E 100.771054
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

68 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. -                -                -               3,000,000      รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 1 ต.หนองสีดา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

69 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,280 ม. -                -                -               12,000,000     รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หนองแซง อ.หนองแซง เพื่อขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 7,680 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี พรอมวางทอ คสล.

จํานวน 1,114 ทอน

และบอพัก 127 บอ

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 8,150,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลอง เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 7 บานมา ถึง หมูท่ี 6 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บานใดใหญ ต.ดอนทอง เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

เชื่อม ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จุดเริ่มตน N 14.659618

จ.ลพบุรี E 100.660690

จุดสิ้นสุด N 14.675353

E 100.640915

71 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 3,920 ม. 11,850,000     -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลองชลประทาน- เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ชัยนาท-ปาสัก บริวเณสะพาน เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หนองโดน(สะพาน10) เพื่อขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ฝงซาย หมูที่ 10 ต.หนองโดน 27,440 ตร.ม.

อ.หนองโดน ถึงโครการสงน้ํา ตามแบบ อบจ.สบ.

และบํารุรักษาเริงราง จุดเริ่มตน N 14.690063

ต.สรางโศก อ.บานหมอ E 100.724653

จ.สระบุรี จุดส้ินสุด N 14.661297

E 100.741771
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

72 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 5,999,000       -                -                - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลองชลประทาน เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ชัยนาท-ปาสัก (ฝงซาย) เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บริเวณสะพานบานกลับ เพื่อขนสงทางการเกษตร ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

(สะพาน 24) หมูท่ี 2-9 16,000 ตร.ม.

ต.บานกลับ อ.หนองโดน ตามแบบ อบจ.สบ.

จ.สระบุรี เชื่อมตอเขต จุดเริ่มตน N 14.734289

อําเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี E 100.692526

 จุดสิ้นสุด N 14.738948

E 100.674512

73 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใชในการสัญจรไปมา กวาง 6 ม. ยาว 5,200 ม. -                -                -               20,000,000     รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนสายคันคลองชลประทาน เพื่อความปลอดภัย สะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บริเวณสะพานหนองโดน เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยาง รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ฝงซาย หมูที่ 10 ต.หนองโดน เพ่ือขนสงทางการเกษตร ไมนอยกวา 31,200 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

 จุดเริ่มตน N 14.687633

E 100.705821

จุดสิ้นสุด N 14.709812

E 100.702610
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 800 ม. 6,240,000       -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว หรือคิดเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ถนนทางแยกไปปาไผนาบุญ ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

หมูท่ี 10 ต.ตาลเด่ียว ตามแบบ อบจ.สบ.  

อ.แกงคอย จ.สระบุรี จุดเริ่มตน N 14.540426

E 100.991747

จุดสิ้นสุด N 14.549335

E 100.988242

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 4,997,000       -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณถนนเทศบาล 6 ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 3 ต.ตะกุด เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว หรือคดิเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.เมืองสระบุรี เชื่อม ต.ผึ้งรวง ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.552890

E 100.933126

จุดสิ้นสุด N 14.562249

E 100.9295786

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

76 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสัญจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 20,000,000      -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 3,4,5 ต.โคกสวาง เชื่อม เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว หรือคดิเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี  ไมนอยกวา 14,717 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.505815

E 100.901160

จุดสิ้นสุด N 14.491522

E 100.882577
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

77 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก ชวงท่ี 1 ขนาด 6 ชองจราจร 49,810,000      -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบทางรถไฟเชื่อม กับประชาชาชนท่ัวไป กวาง 18.50 ม.ยาว 400 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ศูนยราชการแหงใหม และในการตดิตอประสาน หนา 0.15 ม. พรอมทางเทา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี งานราชการกับศนูยฯ เกาะกลาง และวางทอ- ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี แหงใหม ระบายน้ํา บอพัก

ชวงที่ 1 ขนาด 4 ชองจราจร

จุดเริ่มตน N 14.536770 กวาง 13 ม.ยาว 700 ม. 

E 100.932080 หนา 0.15 ม. พรอมวางทอ-

จุดสิ้นสุด N 14.544320 วางทอระบายน้ํา บอพัก

E 100.932980 ชวงที่ 2 ขนาด 2 ชองจราจร

กวาง 6 ม.ยาว 1,320 ม.

หนา 0.15 ม. พรอมทางเทา

เกาะกลาง วางทอและบอพัก

ชวงที่ 2 ขนาด 2 ชองจราจร

กวาง 3 ม.ยาว 1,320 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ 

คสล.ไมนอยกวา 28,112.01 ตร.ม.

ตามแบบอบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรสะดวก กวาง 6 ม. ยาว 3,675 ม. 14,000,000      -  - -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

(สายบานบึงไม-บานบึงทองหลาง ปลอดภัย รวดเร็ว หนา 0.15 ม.ไหลทางลงลูกรัง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

บานเจ็ดคต)-(เจ็ดคต-โปงกอนเสา) เพื่อขนสงพืชผลทาง- ขางละ 0.25 ม.หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 5,9,11 ต.ชะอม เชือม การเกษตร พ้ืนท่ีคสล.ไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ต.ทามะปราง อ.แกงคอย 22,050 ตร.ม.

 จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.450780

E 101.152881

จุดสิ้นสุด N 14.470039

E 101.160296

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรสะดวก กวาง 5 ม. ยาว 1,270 ม. 3,481,000       -  - -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สาย หมูที่ 7 ต.หวยแหง เชื่อม ปลอดภัย รวดเร็ว หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

ต.ทามะปราง อ.แกงคอย เพ่ือขนสงพืชผลทาง- หรือคิดเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 จ.สระบุรี การเกษตร ไมนอยกวา 6,350 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.473670

E 101.039064

จุดสิ้นสุด N 14.472231

E 101.049468 - 267 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,040 ม. 3,966,000      -              -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 จากถนนสุวรรณศร ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

ขางสะพานรองแซง (ฝงวัดรองแซง) เพื่อใชเปนเสนทางขนสง หรือคิดเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เลียบคลองหนองนากถึงสุดเขต พืชผลทางการเกษตร ไมนอยกวา 6,240 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อบต.หวยขม้ิน เชื่อมตอถนน ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

หินกอง-วิหารแดง อ.หนองแค จุดเริ่มตน N 14.407267

จ.สระบุรี E 100.8712332

จุดสิ้นสุด N 14.411547

E 100.876568

81 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร กวาง 12 ม. ยาว 500 ม. -               -              11,800,000    - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.20 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

บริเวณถนนพหลโยธินสายเกา เพ่ือใชเปนเสนทางขนสง หรือคิดเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี พืชผลทางการเกษตร ไมนอยกวา 6,415 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 พรอมวางทอระบายน้ํา

ทุกระยะ 10 ม.ทั้งสองขาง

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 1,510 ม. -               -              5,285,000    - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2-8 ต.หนองแขม อ.หนองแค ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.15 ม.ไหลทางขางละ ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือใชเปนเสนทางขนสง 0.50 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 พืชผลทางการเกษตร คสล.ไมนอยกวา 7,550 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.345098

E 100.788028

จุดสิ้นสุด N 14.335617

E 100.777098

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 780 ม. -               3,000,000     -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบคลองหนองรูฝงซาย ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อมเขต ต.คชสทิธ์ิ บริเวณ หมูที่ 4 เพื่อใชเปนเสนทางขนสง หรือคดิเปนพ้ืนที่ คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี พืชผลทางการเกษตร ไมนอยกวา 3,900 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

เพื่อลดปญหามลพิษ ไหลทางลงลูกรัง 0.50 ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.368623

E 100.801821

จุดสิ้นสุด N 14.366012

E 100.795611 - 269 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม.  -  - 2,500,000 -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2-หมูท่ี 3 ต.หนองแขม ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไหลทางลงลูกรัง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

อ.หนองแค จ.สระบุรี 0.50 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 5,500 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 4,190 ม. -               -              18,275,000    - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 6-หมูท่ี 2  ต.หนองจรเข ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม.ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

เชื่อม ต.โคกแย อ.หนองแค เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 20,950 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

 

86 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,125 ม. -               -              -             9,900,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.20 ม. ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ถนนวัดบานลาด หมูที่ 11 เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคดิเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หวยขม้ิน อ.หนองแค เกษตร ไมนอยกวา 5,450 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี พรอมวางทอระบายน้ํา

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

87 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 6 ม. ยาว 3,100 ม. -               12,920,000   -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลอง บริเวณหมูท่ี 6 ถึง ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 2 ต.หรเทพ อ.บาหนมอ เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 18,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จุดเริ่มตน N 14.629181 ไหลทางลงลูกรัง 0.50 ม.

E 100.697787 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.638050

E 100.671420

88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,425 ม. -               4,545,000     -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลอง 25 ขวา หมูท่ี 11 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.บางโขมด อ.บานหมอ เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นท่ีคสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี ถึงเขต ทต.ทาหลวง เกษตร ไมนอยกวา 7,125 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ไหลทางลงลูกรัง 0.25 ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.581170

E 100.748771

จุดสิ้นสุด N 14.572560

E 100.740709
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

89 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -               4,200,000     -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 3 ต.สรางโศก เช่ือมตอ ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ถนนพระพุทธบาท-ทาเรือ หมูท่ี 7 เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นท่ีคสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ไหลทางลงลูกรัง 0.50 ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.630742

E 100.752168

จุดสิ้นสุด N 14.630644

E 100.757400

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,220 ม. -               4,270,000     -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4 ต.หนองบัว อ.บานหมอ ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 6,100 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.380604

E 100.471545

จุดสิ้นสุด N 14.384955

E 100.472595
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,440 ม. -               5,040,000     -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 8 ต.สรางโศก อ.บานหมอ ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.363966

E 100.444846

จุดสิ้นสุด N 14.363626

E 100.444999

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 928 ม. -               3,485,000     -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 9 ต.สรางโศก อ.บานหมอ ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 4,640 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.653777

E 100.759841

จุดสิ้นสุด N 14.654460

E 100.759516
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. -               -              3,782,000     -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณเลียบคลองชลประทาน ใชสญัจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

23 ขวา ฝงขวา หมูที่ 1,3 เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ไผขวาง อ.บานหมอ เพ่ือลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

 

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -               -              14,000,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณชลประทานเริงราง หมูท่ี 3 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ตลาดนอย ถึง สะพานดาํ เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.เมืองชีดขิน อ.บานหมอ เพ่ือลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 20,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

95 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -               -              3,500,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณสะพานขาว หมูที่ 8 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

 ต.ตลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

96 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -               -              3,500,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณทอยายหีบ หมูที่ 8 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ตลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

97 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหราษฎรและเยาวชน กวาง 5 ม. ยาว 2,040 ม. 5,970,000      -              -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 6 ต.พระยาทด ไดรับความสะดวกในการ หนา 0.15 ม.ไหลทางขางละ ที่กอสราง ความคลองตัว

 อ.เสาไห จ.สระบุรี เดินทางไปโรงเรียนและขน 0.50 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 ถายพืชผลทางการเกษตร คสล.ไมนอยกวา 10,200 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ลดปญหาฝุนละออง ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.585739

E 100.879249

จุดสิ้นสุด N 14.600036

E 100.889491
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหราษฎรและเยาวชน กวาง 4 ม. ยาว 991 ม. 9,707,000      -              -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ไดรับความสะดวกในการ หนา 0.15 ม.ไหลทางลงลูกรัง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

และบอพัก หมูที่ 5 ต.งิ้วงาม เดินทางไปโรงเรียนและขน 0.50 ม. 1 ขาง หรือคิดเปน รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.เสาไห จ.สระบุรี ถายพืชผลทางการเกษตร พื้นท่ี คสล.ไมนอยกวา ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ลดปญหาฝุนละออง 3,796 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.577902

E 100.846176

จุดสิ้นสุด N 14.586985

E 100.848768

99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหราษฎรและเยาวชน กวาง 5 ม. ยาว 1,250 ม. -               -              4,947,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 4 เชื่อมตอ หมูที่ 5 ต.เริงราง ไดรับความสะดวกในการ หนา 0.15 ม.ไหลทางขางละ ที่กอสราง ความคลองตัว

 อ.เสาไห จ.สระบุรี เดินทางไปโรงเรียนและขน 0.50 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จุดเริ่มตน N 14.574212 ถายพืชผลทางการเกษตร คสล.ไมนอยกวา 6,250 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

E 100.789457 ลดปญหาฝุนละออง พรอมรางระบายน้ํา คสล.

จุดสิ้นสุด N 14.562868 ตามแบบ อบจ.สบ.

E 100.787478
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหราษฎรและเยาวชน กวาง 5 ม. ยาว 1,906 ม. -               -              5,750,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเลียบคลองพระราชดําริ ไดรับความสะดวกในการ หนา 0.15 ม.ไหลทางขางละ ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 3 ต.พระยาทดถึงหมู 1 เดินทางไปโรงเรียนและขน 0.50 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ตนตาล อ.เสาไห จ.สระบุรี ถายพืชผลทางการเกษตร คสล.ไมนอยกวา 9,530 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ลดปญหาฝุนละออง ตามแบบ อบจ.สบ.

 

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 1,250 ม. 4,755,000       -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 11 ต.หนองยางเสือ ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.มวกเหล็ก เชื่อม ต.วังมวง เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว หรือคดิเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.วังมวง จ.สระบุรี  6,250 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.805667

E 101.193931

จุดสิ้นสุด N 14.810469

E 101.184651
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 1,380 ม. 4,758,000       -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 9 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เชื่อม ถนนสายซับสนุน เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว หรือคดิเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ถึง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  6,900 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.841749

E 101.299885

จุดสิ้นสุด N 14.831958

E 101.302288

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 5 ม. ยาว 1,315 ม. 4,998,000       -  -  - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานซบักระทิงใต หมูที่ 4 ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

(สบ.ถ.98011) ต.หนองยางเสือ เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คสล.ไมนอยกวา 6,575 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.765600

E 101.260040

จุดสิ้นสุด N 14.756390

E 101.261940
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการสญัจรที่สะดวก กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. -                - 4,000,000    - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2 บานโปงสนวน ขนสงวัสดุสิ่งของทางการ ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว หนา 0.20 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 จ.สระบุรี คสล.ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

105 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือใชในการสัญจรไปมา ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนน คสล. -               -              -            6,495,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา เพ่ือความปลอดภัย สะดวก กวาง 6 ม. ยาว 313 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บริเวณถนนเทศบาล 1 เพื่อลดปญหาฝุนละออง ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เชื่อมกับถนน เทศยาล 3 เพื่อขนสงทางการเกษตร ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

หมูท่ี 3 ต.มวกเหล็ก กวาง 8 ม. ยาว 152 ม. 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม.

หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 3,014 ตร.ม.

พรอมวางทอระบายน้ํา

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 4 เมตร ยาว 1,130 ม. 2,945,000      -              -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 3,1 ต.ดอนพุด เชื่อมตอ ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทางขางละ  0.50 ม.  ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 6 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด เพื่อลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือใชเปนถนนเศรษฐกิจ คสล.ไมนอยกวา 4,520 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ในการลําเลียงพืชผลทาง ตามแบบ อบจ.สบ.

การเกษตร จุดเริ่มตน N 14.595762

E 100.608092

จุดสิ้นสุด N 14.600358

E 100.598986

107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 8 เมตร ยาว 3,000 ม. 26,700,000     -              -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บานคุงเขาเขียว ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง คสล.ขางละ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 3 ต.หนาพระลาน เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.25 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพ่ือใชเปนถนนเศรษฐกิจ คสล.ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ในการลําเลียงพืชผลทาง ตามแบบ อบจ.สบ.

การเกษตร จุดเริ่มตน N 14.704726

E 100.877404

จุดสิ้นสุด N 14.709500

E 100.850535
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 6 ม. ยาว 2,740 ม. -               -              -            9,000,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 2,3,4 ต.บานแกง ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นท่ีคสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เกษตร ไมนอยกวา 16,440 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

109 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 6 เมตร ยาว 1,140 ม. 4,996,000      -              -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอย 5 สายตรีขวา เชื่อมทางเอก ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง  ที่กอสราง ความคลองตัว

บริเวณ หมูที่ 6 ต.ธารเกษม- เพื่อลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพื้นท่ี คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.นายาย อ.พระพุทธบาท เพ่ือใชเปนถนนเศรษฐกิจ ไมนอยกวา 4,700 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ในการลําเลียงพืชผลทาง ตามแบบ อบจ.สบ.

การเกษตร จุดเริ่มตน N 14.705377

E 101.926357

จุดสิ้นสุด N 14.706809

E 101.903477
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 8 ม. ยาว 1,620 ม. -               10,368,000   -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายเอก ตั้งแตสะพานนิคม- ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทางตามสภาพ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

บริเวณซอย 3 หมุท่ี 1-หมูท่ี 9 เพื่อขนยายผลผลิตทางการ คิดเปนพ้ืนที่คสล.ไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.พระพุทธบาท อ.สระบุรี เกษตร 12,960 ตร.ม. หนา 0.20 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 2,520 ม. -               -              11,875,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายคันคลอง ซอย 4 หมูท่ี 2 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.นายาว อ.พระพุทธบาท เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ ไมนอยกวา 12,600 ตร.ม. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร พรอมลงลูกรังไหลขางละ ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 0.50 ม. ตามแบบ อบจ.สบ.

112 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 8 ม. ยาว 1,835 ม. -               -              -            9,301,700    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ซอย 5 สายตรีขวา-สายเอก ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทางตามสภาพ 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 6 ต.ธารเกษม เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ คิดเปนพ้ืนที่คสล.ไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ.พระพุทธบาท อ.สระบุรี เกษตร 14,680 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

 ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรสะดวก กวาง 5 ม. ยาว 910 ม. 2,930,000      -              -            -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายบานเขาแกว หมูที่ 4 ปลอดภัย รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อขนสงพืชผลทาง- หรือคิดเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จุดเริมตน N 14.406044 การเกษตร ไมนอยกวา 4,550 ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

E 101.040065 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.433499

E 101.034603
 

114 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 6 ม. ยาว 2,780 ม. -               20,000,000   -           -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 16,680 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.  

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 2,105 ม. -               -              5,525,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี6-7 ต.หนองหมู ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

หมูท่ี 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 10,525 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 1,610 ม. -               -              -            4,000,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณถนนเลยีบคลองหกวา ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

สายบน บานสหกรณ หมูท่ี 4-8 เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคดิเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.หนองหมู อ.วิหารแดง เกษตร ไมนอยกวา 8,050 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.  

117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. -               -              -            2,000,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

บริเวณวัดคลองใหม หมูท่ี 3 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.หนองหมู อ.วิหารแดง เพ่ือขนยายผลผลิตทางการ หรือคดิเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เกษตร ไมนอยกวา 8,050 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.  

118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 6,462 ม. -               -              -            19,000,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 5-6 ต.หนองหมู ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เชื่อมตอ เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นท่ีคสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ เกษตร ไมนอยกวา 32,310 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.ปทุมธานี ตามแบบ อบจ.สบ.  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 2,720 ม. -               -              -            12,000,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนภูเขาทอง หมูท่ี 7 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง หนา 0.15 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เชื่อมตอ เพื่อขนยายผลผลิตทางการ หรือคิดเปนพื้นท่ีคสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ต.บานพริก อ.บานนา เกษตร ไมนอยกวา 16,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

จ.นครนายก ตามแบบ อบจ.สบ.  

120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 6 ม. ยาว 2,300 ม. -               -              -            9,717,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 7 ต.มวงหวาน ถึงหมูที่ 2 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

ต.มวงหวาน อ.หนองแซง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี ไมนอยกวา 13,800 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

- 285 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

121 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 3,970 ม. 20,000,000     -              -             - รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

สายจากพื้นที่ หมูท่ี 4-หมูท่ี 3 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง ท่ีกอสราง ความคลองตัว

ต.หนองโดน เชื่อมตอพื้นท่ี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หรือคิดเปนพ้ืนที่คสล. รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูท่ี 5-หมูท่ี 3 ต.ดอนทอง เพ่ือใชเปนถนนเศรษฐกิจ ไมนอยกวา 19,850 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี ในการลําเลยีงพืชผลทาง ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม.

การเกษตร หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง

ชวงที่ 2   หรือคิดเปนพ้ืนที่คสล.

จุดเริ่มตน N 14.681930 ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม.

E 100.672052 ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.669350 ชวงที่ 1   

E 100.671802 จุดเริ่มตน N 14.664914

E 100.667292

จุดสิ้นสุด N 14.684674

E 100.696700
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

122 ปรับปรุงและขยาย เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 7 ม. ยาว 2,068 ม. -               -              7,000,000   -             รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไมมีไหลทาง ที่กอสราง ความคลองตัว

ถึงหมูที่ 7 ต.บานกลับ อ.หนองโดน เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จ.สระบุรี เพ่ือลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 14,476 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ี กวาง 5 ม. ยาว 920 ม. -               -              -            3,500,000    รอยละระยะทาง ลดอุบัติเหตุ คมนาคมมี กองชาง

หมูท่ี 3 ต.บานโปรง อ.หนองโดน ใชสัญจรเขา-ออกสะดวก ไหลทาง 0.50 ม. ที่กอสราง ความคลองตัว

จ.สระบุรี เพ่ือลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละความพึงพอใจ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 เพื่อลดอุบัติเหตุ ไมนอยกวา 4,600 ตร.ม. ของประชาชน ฝุนละอองลดลง

ตามแบบ อบจ.สบ.
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือใหเกษตรกรเขาทําการ กวาง 5 ม. ยาว 3,600 ม.  - -            1,000,000   -             รอยละระยะทาง ประชาชนเดินทางได กองชาง

สายคลองหวยแร หมูที่ 4,5,7,8,9 เกษตรและบรรทุกพืชผล หนา 0.15 ม. ที่กอสราง สะดวก ขนสงผลผลิต

ต.สองคอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี ไดสะดวก ตามแบบ อบจ.สบ. รอยละความพึงพอใจ ทางการเกษตรได

 ของประชาชน

125 กอสรางถนนลูกรัง สายเลียบคลอง เพ่ือใหเกษตรกรเขาทําการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -               -            1,446,000   -             รอยละระยะทาง ประชาชนเดินทางได กองชาง

หนองรู เชื่อม หมูที่ 1 เกษตรและบรรทุกพืชผล หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง สะดวก ขนสงผลผลิต

ต.โพธ์ิสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครฯ ไดสะดวก ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ทางการเกษตรได

และ หมูที่ 5 ต.หนองปลิง 2,120 ลบ.ม. ของประชาชน

อ.หนองแค จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

 จุดเริ่มตน N 14.361722

E 100.790611

จุดสิ้นสุด N 14.348431

E 100.782312

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- 288 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

126 กอสางถนนลูกรัง เพ่ือการสัญจรไปมาของ กวาง 4 ม. ยาว 2,065 ม. -               15,580,000   -             - รอยละระยะทาง ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

สายบานศาลาศักดิ์ หมูท่ี 1- ประชาชนสะดวก ปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ที่กอสราง ขนถายพืชผลทางการ

บานอูตะเภา หมูที่ 7 ต.เริงราง เพ่ือการขนสงพืชผลทาง ผิวจราจรลูกรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรสะดวก รวดเร็ว

อ.เสาไห จ.สระบุรี การเกษตร 8,260 ตร.ม.พรอมวางทอ- ของประชาชน

 และบอพัก

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.551048

E 100.783778

จุดสิ้นสุด N 14.533497

E 100.786213
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

127 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2 เพื่อการสญัจรไปมาของ กวาง 5 ม. ยาว 6,400 ม.  - -            4,929,000   -             รอยละระยะทาง การระบายน้ําดีขึ้นไม กองชาง

สายหนองไขเนา ประชาชนสะดวก ปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน  ที่กอสราง ทวมขัง พืชผลทางการ

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการขนสงพืชผลทาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรเสียหายนอยลง

การเกษตร 6,784 ลบ.ม. ของประชาชน

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.994074

E 101.350491

จุดสิ้นสุด N 15.035277

E 101.361417

128 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 8 เพื่อการสญัจรไปมาของ กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 436,000     -             รอยละระยะทาง การระบายน้ําดีขึ้นไม กองชาง

บานโชคชัยพัฒนา ประชาชนสะดวก ปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง ทวมขัง พืชผลทางการ

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการขนสงพืชผลทาง ปริมาตรลกูรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรเสียหายนอยลง

การเกษตร 860 ลบ.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน

จุดเริ่มตน N 14.739665

E 101.162237

จุดสิ้นสุด N 14.743127

E 101.168852
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

129 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 10 เพื่อการสญัจรไปมาของ กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - -            1,295,000    รอยละระยะทาง การระบายน้ําดีขึ้นไม กองชาง

สายแยกเขาอางเก็บนํ้าซับอิจิ ประชาชนสะดวก ปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง ทวมขัง พืชผลทางการ

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการขนสงพืชผลทาง ปริมาตรลกูรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรเสียหายนอยลง

การเกษตร 2,580 ลบ.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน

จุดเริ่มตน N 14.762908

E 101.175131

จุดสิ้นสุด N 14.761002

E 101.183288

130 ปรับปรุงถนนลูกรัง   เพ่ือใหประชาชนเดินทาง กวาง 4 ม. ยาว 5,050 ม. -               -            -            1,699,000    รอยละระยะทาง ประชาชนเดินทางสัญจร กองชาง

สายคันคลองหลังวัดไผหลิ่ว สญัจรไดสะดวก หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง และขนสงพืชผลทางการ

หมูท่ี 7 ต.ไผหลิ่ว อ.ดอนพุด เพ่ือใหประชาชนขนสง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรไดสะดวก

จ.สระบุรี ทางการเกษตรไดสะดวก 4,343 ลบ.ม. ของประชาชน

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.623079

E 100.656313

จุดสิ้นสุด N 14.600654

E 100.650348
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

131 ปรับปรุงถนนลูกรัง   เพ่ือใหประชาชนเดินทาง กวาง 4 ม. ยาว 2,830 ม. -               -            -            955,000      รอยละระยะทาง ประชาชนเดินทางสัญจร กองชาง

สายคันคลองชลประทาน 1 ขวา สัญจรไดสะดวก หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง และขนสงพืชผลทางการ

24 ขวา (ฝงซาย) หมูท่ี 2 ต.ดอนพุด เพ่ือใหประชาชนขนสง ปริมาตรลกูรังไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรไดสะดวก

อ.ดอนพุด เชื่อมตอเขต ต.ไผขวาง ทางการเกษตรไดสะดวก 2,433.80 ลบ.ม. ของประชาชน

อ.บานหมอ จ.สระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.577744

E 100.644334

จุดสิ้นสุด N 14.580412

E 100.618553

132 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   เพ่ือใหประชาชนเดินทาง กวาง 4 ม. ยาว 22,625 ม. 6,656,000      -            -             - รอยละระยะทาง ประชาชนเดินทางสัญจร กองชาง

บริเวณพ้ืนที่จัดรูปท่ีดินฯ สัญจรไดสะดวก หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน ที่กอสราง และขนสงพืชผลทางการ

ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เพ่ือใหประชาชนขนสง พื้นท่ีลูกรังรวมไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ เกษตรไดสะดวก

 ทางการเกษตรไดสะดวก 90,500 ลบ.ม. ของประชาชน

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.704123

E 100.689977

จุดสิ้นสุด N 14.653063

E 100.736748
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

133 วางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ําขณะเกิดฝน ทอระบายน้ํา คสล 2,528,000      -            -             - รอยละความพึงพอใจ ราษฎรสัญจรไปมา กองชาง

พรอมบอพัก บริเวณหนาวัดสองคอน ตกหนัก ปองกันน้ําทวม ขนาด ศก. 1.20X1.00 ม. ของประชาชน สะดวกขึ้น น้ําไมทวมขัง

ถึงคลองชลประทาน (คลอง 22R) เพื่อปองกันนํ้ากัดเซาะถนน จํานวน 340 ทอน พรอมบอพัก รอยละระยะทาง

หมูท่ี 1 บานสองคอน ต.บานกลับ เพ่ือลดการสูญเสียพืชผล คสล. จํานวน 38 บอ ที่กอสราง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี ทางการเกษตร ตามแบบ อบจ.สบ.

- 293 -



ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 ปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงสนามกีฬา ระบบไฟฟา 12,000,000   - - - ระบบไฟฟา มีความปลอดภัย กองชาง

สนามกีฬา อบจ.สบ. ไฟฟาใหอยูในสภาพ และระบบระบายน้ํา อบจ.สบ. ที่ไดมาตรฐาน ในการมาใชบริการ

พรอมใชงาน (ทั้งระบบ) สนามกีฬา

135 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือรักษาความสะอาด การรักษาความสะอาดและ 500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวนกิจกรรม รักษาความสะอาด กองชาง

โครงการตามนโยบาย และความเปนระเบียบ ความเปนระเบียบเรียบรอย ที่สนับสนุน และความเปน

ของรัฐบาล  คณะรักษา เรียบรอย และใหมี ในพ้ืนที่ที่อยูในความรับผิดชอบ การดําเนินงาน ระเบียบเรียบรอย

ความสงบแหงชาติ(คสช.) ความสะอาดถูกสุข ของ อปท. ไดแก การจัดบริการ ตามโครงการ และใหมีความ

และกระทรวงมหาดไทย อนามัย หรือปรับปรุงหองสุขาสาธารณะ   นโยบายรัฐบาล สะอาดถูก

ในนแหลงทองเที่ยว และ คสช. สุขอนามัย

ตลาดสวนสาธารณะใหมีความ

สะอาดถูกสุขอนามัย รวมทั้ง

ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร

ที่ไดรับการถายโอน โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่

26 ก.พ. 59

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย   

ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการจัดทํา เพื่อให อปท.สามารถรวม จัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวม          100,000          100,000 100,000       100,000       ผลสําเร็จของ การจัดทําผังเมือง กองชาง

และปรับปรุงผังเมืองรวม มือกับชุมชนในการวาง จังหวัดสระบุรี ผังชุมชน (2560:100,000) โครงการ รวมมีระบบและ

จังหวัดสระบุรี ผังชุมชน แผนและจัดทําผังเมืองรวม (2559:100,000) เกิดประโยชน

ชุมชนในพ้ืนที่ไดอยางมี (2558:100,000) สูงสุด

ประสิทธิภาพ

2 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือดําเนินการ คาใชจายในการจัดทําโครงการ 500,000       500,000       500,000       500,000       รอยละของ สามารถกําหนดแนว กองชาง

โครงการตามนโยบาย วางแผนจัดทําขั้นตอน การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม โครงการที่ ทางการพัฒนาตาม

ของรัฐบาล  คณะรักษา ตามกระบวนการการ เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน ไดดําเนินงาน ขั้นตอนการวางและ

ความสงบแหงชาติ(คสช.) วางผังเมืองระดับตางๆ การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ใหมี จัดทําผังเมืองรวมใน

และกระทรวงมหาดไทย ความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน ระบบตาง ๆ

งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดลอม สามารถติดตาม

และภูมิทัศนใหเปนไปตามการ ประเมินผลและ

ผังเมือง และองคความรูดานการวาง การปรับปรุงตาม

ผังเมืองและดานชาง เพ่ือให อปท. ขั้นตอนการวาง

สามารถรวมมือกับชุมชนในการวาง ผังเมืองรวม

และจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ ประชาชนและผูมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนไดเสียไดรับ

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ความรูความเขาใจ

ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ขั้นตอนและกระบวน

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59 การตามกฎหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0001 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 295 ม. 461,000  - -              31,500,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายสระบุร-ีตะกุด-ตลิ่งชัน การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.05 ม. (2559:9,909,000) ระยะทาง ไดรับความปลอดภัย

ต.ตลิ่งชัน  ต.ตะกุด  อ.เมืองสระบุรี ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2559:12,180,000) ที่กอสราง ในการเดนิทางและ

ระยะทางตลอดสาย 5.625 กม. 1,770 ตร.ม. รอยละ ขนสงผลผลิตออกสู

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2561 ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ของประชาชน

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0002 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,534 ม.  - -               -              12,730,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานปากเพรียว-บานโคกสวาง(1) การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. (2557:12,950,000) ระยะทาง ไดรับความปลอดภัย

เทศบาลเมืองสระบุรี ต.โคกสวาง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ในการเดินทางและ

อ.เมืองสระบุรี 15,204 ตร.ม. รอยละ ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 2.534 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ ตลาดสะดวก รวดเร็ว  

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2557 ของประชาชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0003 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,515 ม. -                 -               -              11,795,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานปากเพรียว-บานโคกสวาง(2) การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. (2560:3,100,000) ระยะทาง ไดรับความปลอดภัย

(โรงแรมเก่ียวอัน) ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2558:8,695,000) ที่กอสราง ในการเดนิทางและ

เทศบาลเมืองสระบุรี ต.โคกสวาง 15,090 ตร.ม. รอยละ ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เมืองสระบุรี ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 2.515 กม. ของประชาชน

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0004 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 540 ม. 2,650,000 -               -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองไผ-บานโคกเชือก การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 0.50 ม. (2560:10,500,000) ระยะทาง ไดรับความปลอดภัย

ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี - ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ ที่กอสราง ในการเดินทางและ

ต.ตาลเด่ียว อ.แกงคอย ลาดยางไมนอยกวา 3,780 ตร.ม. รอยละ ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 3.746 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2561 จุดเริ่มตน N 14.559402 ของประชาชน

E 100.972267

จุดสิ้นสุด N 14.556417

E 100.976096
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0005 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,300 ม.  - -               -              14,020,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานทามะปราง-บานตาดชัยศรี การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.05 ม. (2560:13,410,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.ทามะปราง ต.ชะอม อ.แกงคอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2558:14,020,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 7.189 กม. 26,400 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ของประชาชน

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0006 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - -              19,180,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานโปงมงคล-บานหนองสองหอง การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:19,290,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.ทามะปราง ต.หวยแหง  ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 24,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.แกงคอย อ.เมืองสระบุรี  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.870 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0007 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 17,028 ม. -                 -               72,000,000   -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานทาศาลา-บานหินซอน การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. (2558:63,790,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.ทาคลอ  ต.หินซอน  อ.แกงคอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู  

อ.เมืองสระบุรี 102,168 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 17.028 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง  สบ.ถ1-0008 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -               -              16,050,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานทามะปราง- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2560:27,740,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานหนองสองหอง  ต.ทามะปราง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 20,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.หวยแหง  อ.แกงคอย รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 6.832 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0009 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,932 ม.  - -               -              22,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

แยกทางหลวงหมายเลข การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:11,030,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

3034 (กม.ที่ 4+600) บานเขาดิน ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 31,456 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.หนองบัว-บานหัวปลวก รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

อ.บานหมอ ถึง อ.เสาไห จ.สระบุรี ความพึงพอใจ

ระยะทางตลอดสาย 3.932 กม. ของประชาชน

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559

- 299 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงถนนที่ไดรับ ป 2561 ปูยางทับ -                 1,680,000 -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สบ.ถ1-0010 การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 800 ม. ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานพระพุทธบาทนอย-บานทุงแซง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น ไมมีไหลทาง หนา 0.03 ม. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.แกงคอย หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยาง รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 0.800 กม. ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. ความพึงพอใจ  

 ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0011 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.  - -               -              9,614,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองเขิน-บานหนองตาเดี้ยง การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:6,130,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานหนองสมัคร ต.โคกแย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 12,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2559:19,920,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.369 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0012 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. -                 -               8,278,000 -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองนํ้าสม-บานโคกแค การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางกวางขางละ 1 ม. (2558:10,142,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองโรง  ต.กุมหัก อ.หนองแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 7.309 กม. ลาดยางไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ของประชาชน- 300 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0013 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 4,400 ม. 12,250,000       -               -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานลําบัว-บานสหกรณ การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 0.50 ม.หนา 0.05 ม. ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.กุมหัก ต.หนองแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค ต.หนองหมู อ.วิหารแดง 30,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 4.400 กม. เริ่มตน N 14.307201 ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2561 E 100.887833 ของประชาชน

สิ้นสุด N 14.324821  

E 100.924991

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0014 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 7,760,000     -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานโคกกลาง-บานโคกขี้เหล็ก การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:13,150,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.โพนทอง ต.คชสทิธ์ิ อ.หนองแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 9,600 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 ระยะทางตลอดสาย 2.500 กม.  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0015 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 5,334 ม.  - 19,202,400 -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานคลองแปดอาร-บานหนองโสน การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม.หนา 0.05 ม. ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค 42,672 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.334 กม. เริ่มตน N 14.369968 ความพึงพอใจ

E 100.817510 ของประชาชน

สิ้นสุด N 14.325628

E 100.807927

16 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0016 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - -              6,537,000     รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

ม.2 เชื่อม ม.9 บานขอนชะโงก-บานหนองอุม การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2558:13,630,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.คชสทิธ์ิ-ต.บัวลอย อ.หนองแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 8,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 2.408 กม.  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ความพึงพอใจ

(เปนคอนกรีต 600 ม) ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0017 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.  - -               -              9,901,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานหนองสะเดา-บานคลองแปดอาร การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:11,400,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 12,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 อ.หนองแค  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 2.526 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0018 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,350 ม. -                 -               15,280,000 -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานหนองทางบุญ-บานหนองควายโซ การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางกวางขางละ 1 ม. (2558:10,810,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองกบ-ต.หนองควายโซ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ (2557:15,280,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค ลาดยางไมนอยกวา 18,800 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 3.446 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0019 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,400 ม.  -  - -              8,964,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานมวงหวาน-บานอูตะเภา การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:7,071,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.มวงหวาน อ.หนองแซง-ต.บัวลอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 11,200 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค จ.สระบุรี รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 1.400 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0020 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 5,050 ม.  - -               18,890,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานไผลอม-บานหนองหลัว การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 0.50 ม. หนา 0.05 ม. (2558:18,890,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.หนองสีดา-ต.โคกสะอาด ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

เชื่อม ต.หนองกบ อ.หนองแซง 35,350 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

 ระยะทางตลอดสาย 5.050 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0021 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,973 ม.  - -               20,659,600   -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานหนองหญาปลอง-บานโคกแฝก การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.08 ม. (2558:11,320,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.ไกเสา ต.หนองแซง อ.หนองแซง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 3.973 กม. 31,784 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ของประชาชน

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0022 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 800 ม.  - -               -              4,940,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานไผลอม-บานหนองสีดา การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:22,320,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองหัวโพ ต.หนองสีดา ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 อ.หนองแซง  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.573 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0023 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,878 ม. -                 -               -              6,043,800     รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหรเทพ-บานดอนทอง การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. (2558:19,910,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หรเทพ ต.ดอนทอง อ.บานหมอ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองโดน ลาดยางไมนอยกวา 20,146 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 2.878 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0024 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,863 ม.  - -               9,687,000     -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานเขาเลี้ยว-บานปญจาภิรมย การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.08 ม. (2559:12,470,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.สรางโศก อ.บานหมอ-ต.พุกราง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา ที่กอสราง ขนสงผลผลติออกสู

อ.พระพุทธบาท 14,904 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 4.427 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0025 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ปูยางทับ -                 12,180,000 -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานตลาดนอย-บานครัว การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 5,800 ม. (2558:27,610,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.ตลาดนอย ต.หนองโดน ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น ไหลทางขางละ 0.50 ม. หนา 0.03 ม. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.บานหมอ หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.800 กม. 40,600 ตร.ม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน

เริ่มตน N 14.629728

E 100.724814

สิ้นสุด N 14.677766

E 100.708254

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0026 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 3,600,000      -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองบัว-บานสรางโศก การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.บานหมอ ต.หนองบัว อ.บานหมอ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 2.000 กม. 12,000 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0027 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 800 ม. -                 -               -              5,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานดินสอพอง-บานโคกเสลา การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:8,204,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.สรางโศก ต.หนองบัว ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2556:8,062,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.บานหมอ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.131 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0028 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 800 ม.  - -               -              5,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองคลา-บานบอโศก การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:14,200,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.สรางโศก ต.หนองบัว อ.บานหมอ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2556:4,821,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 5.091 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0029 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม. -                 -               12,760,000   -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหมอ-บานบอกระโดน การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:4,591,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.บานหมอ ต.โคกใหญ ต.ไผขวาง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 16,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2557:13,373,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.บานหมอ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 4.025 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน- 307 -



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0030 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 800 ม.  -  - -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองสมัคร-บานหนองจรเข การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:8,900,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองจรเข ต.โคกแย อ.หนองแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 3.000 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0031 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม.  - -               -              12,780,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานวิหารแดง-บานสหกรณ การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:5,723,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.วิหารแดง  อ.วิหารแดง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 16,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2559:15,420,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 9.123 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0032 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - -              9,762,000     รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานคลองไทร-บานคลองยาง การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:16,130,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.วิหารแดง ต.คลองเรือ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 12,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.วิหารแดง รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

 ระยะทางตลอดสาย 3.850 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0033 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,755 ม.  - -               -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานซบัพริก-บานซับบอน การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.05 ม. (2560:13,620,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก - ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2559:3,020,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย 30,040 ตร.ม. (2558:12,310,000) รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 7.391 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0034 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 4,889 ม. -                  - -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานลําสมพุง-บานซับปลากั้ง การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ไหลทางกวางขางละ 1 ม. (2560:31,910,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.ลําสมพุง ต.ลําพญากลาง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ (2558:31,910,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.มวกเหล็ก ลาดยางไมนอยกวา 39,112 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 4.889 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0035 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,349 ม.  - -               8,900,000     -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานมิตรภาพ-บานตลาดมวกเหล็ก การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:8,094,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.มิตรภาพ ต.มวกเหล็ก ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 10,792 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.มวกเหล็ก รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 1.349 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0036 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม.  - -               6,627,000     -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานดอนพุด-บานหนองมน การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:3,326,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.ดอนพุด ต.บานหลวง อ.ดอนพุด ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 8,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 1.000 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0037 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 5,000 ม.  - -               -              28,400,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานหนองโดน-บานทองยอย การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:21,660,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 40,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2559:51,750,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองโดน ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 13.600 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560  ของประชาชน

38 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0038 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 800 ม. -                  - 5,000,000 -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายวังมวง-ปากน้ํา-หนองกรวด การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2559:24,000,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.แสลงพัน ต.คําพราน อ.วังมวง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2556:13,710,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 6.384 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0039 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,500 ม. -                 -               -              15,530,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

หมูท่ี 2,7,9  การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2560:8,483,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานหนองหวา-บานสาธุประชาสรรค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 20,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2556:1,980,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.พุแค ต.หวยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.769 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0040 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,500 ม.  - -               -              15,640,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานโคกดินแดง-บานหนองจาน การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2560:14,774,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.พุแค  ต.หนาพระลาน ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 20,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ.  ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เฉลิมพระเกียรติ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 6.798 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0041 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,422 ม. -                  - 13,850,000 -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายพหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2557:13,850,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หวยบง ต.เขาดินพัฒนา ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 11,376 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เฉลิมพระเกียรติ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 1.422 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2557 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0042 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม.  - -               -              12,720,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานทับกวาง-บานทาคลอ การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2559:24,310,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.หนาพระลาน ต.พุแค ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 16,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. (2558:11,700,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ทาคลอ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

อ.แกงคอย ระยะทางตลอดสาย 7.659 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559  ของประชาชน

43 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0043 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,000 ม. -                 -               -              18,560,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานพระพุทธฉาย-บานเขาไมโคน การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:70,434,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หวยแหง อ.แกงคอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 24,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 12.490 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0044 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 4,340 ม.  - 16,926,000 -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายพหลโยธิน-แพะโคก การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไมมีไหลทาง หนา 0.08 ม. ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ 26,040 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 4.340 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

45 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0045 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 4,340 ม.  - -               -              16,680,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานพระพุทธฉาย-โนนสภาราม การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.08 ม. (2559:12,700,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.หนองปลาไหล ต.กุดนกเปลา ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เมืองสระบุรี 54,096 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

 ระยะทางตลอดสาย 6.762 กม. ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

46 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0046 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,425 ม.  - -               -              12,662,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานถ้ําเตา-บานโคกดินแดง การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม. หนา 0.08 ม. (2560:9,978,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.ทาคลอ -ต.ทาตูม ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:26,556,000) ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.แกงคอย-ต.พุแค 19,480 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

อ.เฉลิมพระเกียรติ ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

 ระยะทางตลอดสาย 8.865 กม. ของประชาชน

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0047 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม.  - -               -              12,730,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานดอนพุด-โคกโพธิ์ การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2559:24,947,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 (กม.1+100-5+096) ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 16,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.ไผหลิ่ว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 5.300 กม.  ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

48 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0048 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,200 ม. -                 -               -              13,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานซับนางเลิ้ง-บานโพธ์ิพรอมจิตร การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ไหลทางขางละ 1 ม.หนา 0.08 ม. (2560:10,000,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.นายาว ต.ธารเกษม ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.พระพุทธบาท 17,600 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 2.200 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2560 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0049 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ปูยางทับ -                 4,773,000 -              -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

บานหนองโดนนอย-บานโปรงเกา การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,989 ม. (2557:12,100,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.บานกลับ อ.หนองโดน ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น ไหลทางกวางขางละ 1 ม. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท หนา 0.03 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 1.989 กม. ลาดยางไมนอยกวา 15,912 ตร.ม. ความพึงพอใจ  

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2557 ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน

เริ่มตน N 14.716229

E 100.728196

สิ้นสุด N 14.718609

E 100.7100640

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0050 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,300 ม.  -  - -              20,064,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหนองเขื่อนชาง ต.หนองยาว การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:20,064,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองสระบุรี - บานไผ ต.หนองจิก ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 26,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.หนองแค และ อ.หนองแซง  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 3.300 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0051  -  - -              -              

สายทางเขาน้ําตกตะพานหิน

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 

ระยะทางตลอดสาย 7.500 กม.  

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงถนนที่ไดรับ ผวิจราจรกวาง 8 ม. ยาว 7,975 ม. -                 -               -              44,660,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สบ.ถ1-0052 สายแยกทางหลวง- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หนา 0.15 ม. ไหลทางลงลูกรัง (2559:12,190,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

หมายเลข 3048-บานหนองไมเลี่ยม ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 0.25 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที่ คสล. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ต.ตนตาล ต.พระยาทด ต.หัวปลวก ไมนอยกวา 63,800 ตร.ม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

อ.เสาไห ตามแบบ อบจ.สบ. ความพึงพอใจ

ระยะทางตลอดสาย 7.975 กม. ของประชาชน

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559

53 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0053 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,700 ม.  - -               -              20,720,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานโปงเกง-บานซับเหว การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา (2558:19,240,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

 ต.ซับสนุน ต.หนองยางเสือ ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 29,600 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.มวกเหล็ก  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 3.700 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน

กรมชลประทาน ขอเวนคืนเพ่ือทําพ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

54 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0054 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 3,048 ม.  - -               17,500,000   -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายแยกทางหลวง-หมายเลข 3048- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2557:5,625,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานพระยาทด ต.พระยาทด ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 24,384 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

อ.เสาไห  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 3.048 กม.  ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2557 ของประชาชน

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0055 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 7,581 ม.  -  - -              43,000,000   รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 1- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2559:28,560,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานตาลเสี้ยน ต.หนองแก ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 60,648 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 อ.พระพุทธบาท  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 7.581 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2559 ของประชาชน

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0056 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 7,538 ม. -                 -               47,200,000 -              รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายแยกทางหลวง-บานวังมวง การถายโอนที่มีสภาพชํารุด ไหลทางกวางขางละ 1 ม. (2558:47,200,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

ต.วังมวง อ.วังมวง ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น หนา 0.08 ม.หรือคิดเปนพ้ืนที่ ท่ีกอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 7.538 กม. ลาดยางไมนอยกวา 60,304 ตร.ม.  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ตามแบบ อบจ.สบ.  ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

57 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0057 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 955 ม.  -  - -              5,400,000     รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

 สายบานหนองแหน ม.6  ต.ชะอม การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

อ.แกงคอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 7,640 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู  

ระยะทางตลอดสาย 0.955 กม.  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

58 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0058 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 750 ม.  - -               -              5,000,000     รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายบานหลังเขา ต.มวกเหล็ก การถายโอนที่มีสภาพชํารุด หรือคิดเปนพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

อ.มวกเหล็ก ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 6,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 0.750 กม. รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0059 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,808 ม.  -  - -              16,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายแยกทางหลวง-หมายเลข 3020- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา (2558:13,390,000) ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานหนองโดนนอย ต.หนองโดน ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 22,464 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

 อ.หนองโดน  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ระยะทางตลอดสาย 2.808 กม. ความพึงพอใจ

ดําเนินการแลวเสร็จตลอดสายป 2558 ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

60 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0060 เพื่อปรับปรุงถนนท่ีไดรับ ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 6,350 ม.  - -               -              36,000,000 รอยละ ราษฎรผูใชเสนทาง กองชาง

สายแยกทางหลวง-หมายเลข 1003- การถายโอนท่ีมีสภาพชํารุด หรือคดิเปนพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย

บานทองหลาง อ.แกงคอย ทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น 50,800 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ที่กอสราง ขนสงผลผลิตออกสู

ระยะทางตลอดสาย 6.350 กม.  รอยละ ตลาดสะดวก รวดเร็ว

ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV เพื่อปองกันอาชญากรรมท่ี 1.ระบบกลองวงจรปด -              13,134,000   -               รอยละของ ปองกันอาชญากรรมที่ กองชาง

ภายใน สนง. อบจ.สระบุรี อาจจะเกิดขึ้นได จํานวน 1 ระบบ อุบัตเิหตุและการ อาจจะเกิดขึ้นได

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพ่ือใหเปนหลักฐานทาง 2.ระบบงานเชื่อมตอภายนอก กออาชญากรรม ใหเปนหลักฐานทาง

 พยานวัตถุ จํานวน 1 ระบบ ลดลง พยานวัตถุ

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 3.ระบบไฟเบอรออฟติก และงาน รอยละความพึงพอใจ เพ่ิมประสิทธิภาพใน

 รักษาความปลอดภัยใน ลากเชื่อมตอ จํานวน 1 ระบบ ของประชาชน การรักษาความปลอดภัย

 ชีวิตและทรัพยสิน 4.ระบบภายในหองควบคมุ ในชีวิตและทรัพยสิน

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กลองวงจรปด จํานวน 1 ระบบ ประสิทธิภาพในการ

ทํางานของเจาหนาที่ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทํางานของเจาหนาที่

 ตามแบบ อบจ.สบ. เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 320 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสรางเครือขายในการ ปองกันและบรรเทา 300,000         300,000      300,000      300,000      รอยละของ มีการพัฒนา กองชาง

โครงการเพ่ือปองกันและ ปองกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัย อุบัติภัยตาง ๆ (2560:300,000) อุบัติเหตุลดลง ศักยภาพและ     

บรรเทาสาธารณภัย จากสาธารณภัยในพ้ืนที่ (2559:300,000) มาตรฐาน 

อุบัติภัยตางๆ (2558:300,000) ปฏิบัติงานนําความรู   

(2557:500,000) รูประสบการณที่ได  

มาชวยเหลือ

ประชาชน

3 บํารุงรักษาและซอม      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน บํารุงรักษาและซอม 2,000,000      2,000,000   2,000,000    2,000,000    รอยละของ เพ่ิมประสิทธิภาพ กองชาง

ปรับปรุงครุภัณฑกลอง การรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงครุภัณฑกลอง อุบัติเหตุลดลง ในการรักษาความ

วงจรปด (Close Circuit ในชีวิตและทรัพยสินของ วงจรปด (Close Circuit และการกอ ปลอดภัยในชีวิต

Television : CCTV) ที่อยู ประชาชน แกไขปญหา Television : CCTV) อาชญากรรม และทรัพยสินของ

ในเขตความรับผิดชอบ การจราจรใหเปนไปอยาง ลดลง ประชาชนแกไข

องคการบริหารสวน รวดเร็ว รอยละความ ปญหาการจราจร

จังหวัดสระบุรี พ่ึงพอใจของ ใหเปนไปอยาง

ประชาชน รวดเร็ว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน การดําเนินการปองกัน และ 300,000         300,000      300,000      300,000      รอยละของ เพ่ิมประสิทธิภาพ กองชาง

โครงการการดําเนินการ การรักษาความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง อุบัติเหตุลดลง ในการรักษาความ

ปองกัน และลดอุบัติเหตุ ในชีวิตและทรัพยสินของ ชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปลอดภัยในชีวิต

ทางถนนในชวงเทศกาล ประชาชน แกไขปญหา เทศกาลปใหม และทรัพยสินของ

สําคัญ การจราจรใหเปนไปอยาง เทศกาลสงกรานต เปนตน ประชาชนแกไข

รวดเร็ว และมาตรการในการรักษา ปญหาการจราจร

ความปลอดภัยนักทองเที่ยว ใหเปนไปอยาง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ รวดเร็ว

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 

0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 

22 ก.ย. 57

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือปองกันและบรรเทา การปองกันและบรรเทา 500,000         500,000      500,000      500,000      จํานวนกิจกรรม สามารถปองกันและ กองชาง

โครงการเพ่ือแกไขปญหา สาธารณภัยใหแก ความเดือดรอนของประชาชน   ที่สนับสนุน บรรเทาสาธารณภัย

ความเดือดรอนและ ประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ การดําเนินงาน ใหแกประชาชนใน

ปรับปรุงคณุภาพชีวิต ของจังหวัดสระบุรี เชน การปองกันและแกไข ปองกันและ พ้ืนที่ตาง ๆ ของ

ทั้งกอนเกิดเหตุและขณะ ปญหาอุทกภัย น้ําปา   บรรเทา จังหวัดสระบุรี 

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ไหลหลาก แผเนดินถลม สาธารณภัย ทั้งกอนเกิดเหตุและ

เพ่ือใหประชาชนทุกภาค ภัยแลงฯลฯ ตามหนังสือ ขณะเกิดเหตุและ

สวนมีสวนรวมในการ สั่งการกระทรวมหาดไทย   หลังเกิดเหตุ

ปองกันและบรรเทา ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/

สาธารณภัย ว 4072 ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารภายใน- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงอาคารศูนยดาราศาสตรฯ -              3,000,000     - -           อาคารศูนยดาราศาสตรฯ ประสิทธิภาพในการ กองชาง

ศูนยดาราศาสตรทองฟาจําลอง ในการทํางานในระบบ ปรับปรุงอาคารศูนยวิทยาศาสตร อาคารศูนยวิทยาศาสตร ทํางานเพ่ิมขึ้น

อ.บานหมอ จ.สระบุรี ตางๆ ใหเต็มที่และ ปรับปรุงอาคารหอประชุม อาคารหอประชุม มีสถานที่รองรับ

 รองรับผูมารับบริการ ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบไฟฟา ผูมาติดตออยางเพียงพอ

 เพ่ือระบบสาธารณโูภค ปรับปรุงปายโครงการ ปายโครงการ มีระบบสาธารณูปโภค

 ที่รองรับการทํางาน ปรับปรุงบานพักพนักงาน บานพักพนักงาน ท่ีไดมาตรฐาน

 ที่เพียงพอ ปรับปรุงในระบบอาคาร ระบบอาคาร เชน พ้ืน ความปลอดภัยในชีวิต

 เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย เชน พ้ืน หองน้ํา หองน้ํา สุขภัณฑ สี ฯลฯ และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

ในชีวิตและทรัพยสิน สุขภัณฑ สี ฯลฯ เปนไปตามมาตรฐาน/แบบ

ตามแบบอบจ.สบ รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารให  - อาคารศูนยดาราศาสตร 3,000,000      - - - อาคารที่ได อาคารอยูในสภาพ กองการศึกษาฯ

ภายในศูนยดาราศาสตร อยูในสภาพพรอม (โดม) มาตรฐาน พรอมใชงาน กองชาง

อ.บานหมอ จ.สระบุรี ใชงาน  - อาคารศูนยวิทยาศาสตร

 - อาคารหอประชุม

 - ระบบไฟฟาศูนยดาราศาสตร

 - ปายโครงการ

 - บานพักพนักงาน

3 คาใชจายโครงการรณรงค เพ่ือเปนแนวทางในการ นักเรียน  เยาวชน 36,000           36,000         36,000         36,000         รอยละของ ใชเวลาวางใหเกิด กองการศึกษาฯ

เพ่ือปองกันยาเสพติด ปองกันเยาวชนไมใหเขา ประมาณ  360  คน (2560:30,000) จํานวนเด็ก ประโยชนและ  ร.ร.หรเทพฯ

ในสถานศึกษา ไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด (2559:30,000) ที่ไมติด หางไกลยาเสพติด

ของ ร.ร.หรเทพฯ (2558:30,000) ยาเสพติด

(2557:30,000)

4 คาใชจายโครงการรณรงค เพ่ือเปนแนวทางในการ นักเรียน  เยาวชน 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ ใชเวลาวางใหเกิด กองการศึกษาฯ

เพ่ือปองกันยาเสพติด ปองกันเยาวชนไมใหเขา ประมาณ  360  คน (2560:100,000) จํานวนเด็ก ประโยชนและ ร.ร.หรเทพฯ

ในสถานศึกษา  ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ไมติด หางไกลยาเสพติด

ของ ร.ร.หรเทพฯ ยาเสพติด

(สถานศึกษาดีเดน)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 คาใชจายโครงการพัฒนา เพ่ือสัมมนาและอบรม ครู  อาจารย  ร.ร.หรเทพฯ 200,000         200,000       200,000       200,000       รอยละของ บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

ขาราชการครู บุคลากรที่เกี่ยวของกับ ประมาณ  20  คน (2560:150,000) จํานวนผูเขา ศึกษามีความรูความ ร.ร.หรเทพฯ

ลูกจางประจํา โรงเรียนหรเทพฯ (2559:150,000) รวมอบรมฯ เขาใจในงานและ

และนักเรียน (2558:150,000) มีความมุงมั่นพัฒนา

โรงเรียนหรเทพฯ (2557:30,000) งานและบริการ

6 คาใชจายโครงการแขงขัน เพื่อสงเสริมนักเรียนให นักเรียน  ครู  100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ นักเรียนในทองถ่ิน กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการในโรงเรียน มีความรูความสามารถ ประมาณ  300  คน (2560:100,000)   จํานวนผูเขา มีความรูความ ร.ร.หรเทพฯ

และการแขงขันทาง ทางวิชาการในระดับ (2559:100,000)   รวมกิจกรรมฯ สามารถความเปน   
วิชาการนักเรียน อปท. ทองถ่ิน และ (2558:100,000) เลิศทางวิชาการ

ระดับภาคกลาง และ ระดับประเทศ (2557:100,000) มากขึ้น

ระดับประเทศ รวมกับ 

อปท.อื่น ของ ร.ร.หรเทพฯ

7 คาใชจายโครงการจัด เพ่ือเผยแพรความรูทาง นักเรียน  ครู  ผูปกครอง 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ สามารถเผยแพร กองการศึกษาฯ
นิทรรศการแสดงผลงาน การศึกษาของ ร.ร.ใน ประมาณ  350  คน (2560:100,000)   จํานวนผูเขา ประชาสัมพันธ ร.ร.หรเทพฯ

ของครูและนักเรียน สังกัด อบจ. ใหเปนที่  (2559:100,000) รวมกิจกรรม การจัดการศึกษา

ร.ร.หรเทพฯ รูจักมากยิ่งขึ้นและ (2558:100,000) ของ อบจ.สบ. 

ประชาสัมพันธการจัด (2557:100,000) ใหประชาชนรูจัก

การศึกษาของ อบจ.สบ. มากยิ่งข้ึน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 326 - 
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   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 คาใชจายโครงการประเมิน เพ่ือประเมินผลการ รองรับการตรวจประเมิน 30,000           30,000         30,000         30,000         ผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

คุณภาพภายในสถานศกึษา ดําเนินงานการจัดการ ภายนอก จาก ศมศ. (2560:30,000) ทางการศึกษา การประกันคุณภาพ ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ศึกษาของ  (2559:30,000) สูงขึ้นอยาง ภายในสถานศึกษา

กองการศึกษาฯ (2558:30,000) ตอเนื่อง ท่ีเขมแข็งและ  

และร.ร.หรเทพฯ (2557:30,000) พรอมรับประกัน

การประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

(ศมศ.) ในรอบสาม

9 คาใชจายโครงการพัฒนา     เพ่ือพัฒนาการจัดการ เด็ก เยาวชน จํานวน 350  คน 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ นักเรียนมีการ กองการศึกษาฯ

หองสมุดโรงเรียน เรียนรูใหกับนักเรียน (2560:100,000)   ผูมาใชบริการ พัฒนาการเรียนรู ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ อยางมีประสิทธิภาพ (2559:100,000) หองสมุด อยางตอเน่ือง   
ไดแก คาจัดซื้อหนังสือ (2558:100,000)

ตาง ๆการบอกรับเปน (2557:100,000)

สมาชิกวารสารนิตยสาร   

และเอกสารหนังสือ

ธุรการฯลฯ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01
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   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 คาใชจายโครงการ เพื่อเปนขวัญและ นักเรียนชั้นอนุบาล 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ นักเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ปจฉิมนิเทศกและ กําลังใจนักเรียนที่สําเร็จ ชั้นประถมศึกษา (2560:100,000)   จํานวนผูเขา อบจ. ทําใหนักเรียน ร.ร.หรเทพฯ

มอบประกาศนียบัตร การศึกษาชั้นอนุบาล ชั้นมัธยมศึกษา (2559:100,000) รวมกิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ประถมศึกษา และ ประมาณ   100   คน (2558:100,000)

มัธยมศึกษา  (2557:100,000)

11 คาใชจายโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธงาน เด็ก  เยาวชน  ขาราชการ 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ ประชาชนและ กองการศึกษาฯ

เผยแพรขาวสารและ ของกองการศึกษาฯ พนักงานจาง ลูกจางสังกัด (2560:100,000) จํานวนผูเขา ผูปกครองเขาใจ

การประชาสัมพันธทาง ศูนยดาราศาสตรฯ อบจ.สบ. และประชาชน (2559:100,000) รวมกิจกรรม กระบวนการเรียน

การศึกษา ตลอดจนการ สนามกีฬา อบจ.สบ. ประมาณ  200  คน (2558:100,000) การสอน

เผยแพรประชาสัมพันธ หองสมุดเสริมปญญาฯ (2557:200,000)

ภารกิจงานอ่ืน ๆ คายลูกเสือเจ็ดคตฯ

และ ร.ร.หรเทพฯ

12 คาใชจายโครงการแขงขัน เพื่อจัดการแขงขันกีฬา เด็ก  ครู  ประมาณ  100  คน 50,000           50,000         50,000         50,000         รอยละของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ ประเภทตาง ๆ ใหเด็ก (2560:50,000)   จํานวนผูเขา ทางดานรางกาย ร.ร.หรเทพฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต มีพัฒนาการทาง  (2559:50,000) รวมกิจกรรม จิตใจที่ดี

อ.บานหมอ ของ ร.ร.หรเทพฯ รางกายที่ดีและเตรียม

รวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความพรอมกอน   
อปท. อ่ืน วัยเรียน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 คาใชจายโครงการอาหาร เพ่ือใหนักเรียนมีอาหาร นักเรียนระดับอนุบาล 1,200,000      1,300,000     1,400,000     1,500,000     รอยละของ นักเรียนมีอาหาร กองการศึกษาฯ

กลางวันของเด็กนักเรียน รับประทานตามหลัก ประถมศึกษาปที่ 1- 6 และ (2560:1,032,000) นักเรียนที่ได กลางวันรับประทาน ร.ร.หรเทพฯ

ร.ร.หรเทพฯ โภชนาการ การศึกษาภาคบังคับ (2559:1,520,000) รับประทาน ตามหลักโภชนาการ

ประมาณ  300  คน (2558:1,480,000)   อาหารกลางวัน ครบทุกคน  

(2557:1,480,000) ตามหลัก  

โภชนาการ

14 คาใชจายโครงการเขาคาย เพ่ือสงเสริมความ นักเรียน ครู ประมาณ 100 คน 150,000         150,000       150,000       150,000       รอยละของ นักเรียนไดฝกฝน กองการศึกษาฯ

พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัคคีและทํางานเปน (2559:150,000)   จํานวนผูเขา เปนตัวอยางของ ร.ร.หรเทพฯ
ร.ร.หรเทพฯ หมูคณะ (2559:150,000) รวมกิจกรรม การอยูรวมกัน   

(2558:150,000)

(2557:150,000)

15 คาใชจายโครงการเฝา เพ่ือใหเด็กชั้นอนุบาล เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 50,000           50,000         50,000         50,000         รอยละของ ผูปกครองนักเรียน กองการศึกษาฯ

ระวังภาวะโภชนาการ 1 - 3 ร.ร.หรเทพฯ จํานวน  75   คน (2560:50,000)   จํานวน ครู และผูเกี่ยวของ ร.ร.หรเทพฯ

นักเรียน  ร.ร.หรเทพฯ มีภาวะโภชนาการที่ดี  (2559:50,000) นักเรียนที่ได ไดรับความรูความ
(2558:50,000)   รับโภชนาการ เขาใจเรื่องการเฝา

(2557:50,000) ระวังภาวะโภชนาการ

นักเรียนมีภาวะ

สุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรงไมมี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 คาใชจายโครงการจัดมุม เพ่ือสงเสริมความรู เด็กนักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาล 10,000           10,000         10,000         10,000         รอยละของ ผูปกครองนักเรียน กองการศึกษาฯ

ความรู สําหรับพอ แม ความเขาใจเรื่องการ 1 - 3   จํานวน  75   คน (2560:10,000) จํานวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ร.ร.หรเทพฯ

ผูปกครอง เด็กปฐมวัย ดูแล การอบรมเลี้ยงดู (2559:10,000) ที่เขารวม ไดรับความรูความเขา  

ของร.ร.หรเทพฯ เด็กปฐมวัยอยางถูกตอง (2558:10,000) กิจกรรม ใจในการอบรมเลี้ยงดู

เหมาะสมกับวัย (2557:10,000) เด็กปฐมวัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับวัย

17 คาใชจายโครงการจัดทํา เพื่อนําผลขอมูลพัฒนาการ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 30,000           30,000         30,000         30,000         รอยละของ ครู ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

แฟมขอมูลพัฒนาการ ของเด็กนักเรียนเปนราย จํานวน  75   คน (2560:30,000)   จํานวนนักเรียน ไดทราบพัฒนาการ ร.ร.หรเทพฯ
นักเรียน ชั้น ร.ร.หรเทพฯ บุคคลมาวิเคราะหปรับปรุง (2559:30,000) อนุบาล 1-3 ของนักเรียนเปน   

หรือพัฒนาใหมีพัฒนาการ (2558:30,000) ที่ไดรับการ รายบุคคล สามารถ

การเหมาะสมตามวัย และ (2557:30,000) พัฒนาการ นําขอมูลมาวิเคราะห

และเพ่ือใหมีพัฒนาการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง   

เหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย นักเรียนอนุบาล 1 - 3   

รัฐบาลดานเด็กปฐมวัย เปนรายบุคคล

18 คาใชจายโครงการควบคุม เพ่ือรณรงคปองกันโรค ซื้อเกลือไอโอดีนใหเด็กนักเรียน 20,000           20,000         20,000         20,000         รอยละของจํานวน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 กองการศึกษาฯ

และปองกันโรคขาดสาร ขาดสารไอโอดีนใน ชั้นอนุบาล 1 - 3  (2559:20,000)   นักเรียนอนุบาล 1-3 ไดรับสารไอโอดีน ร.ร.หรเทพฯ

ไอโอดีนในเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล จํานวน  75   คน (2558:20,000) ที่ไมขาดสาร และสามารถพัฒนา IQ 

ร.ร.หรเทพฯ 1 - 3  ร.ร.หรเทพฯ (2557:20,000)   ไอโอดีน ดานสติปญญาใน

เด็กอนุบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 คาใชจายในการพัฒนา เพ่ือสัมมนาและอบรม ขาราชการครู ในสังกัด อปท. 200,000         200,000       200,000       200,000       รอยละของ บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

ขาราชการครูของ บุคลากรที่เก่ียวกับ (2560:150,000) จํานวนผูเขา ศึกษามีความรูความ ร.ร.หรเทพฯ

โรงเรียนในสังกัด อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. (2559:150,000) รวมอบรม เขาใจในงานและมี

(2558:150,000) ความมุงมั่นพัฒนา

(2557:150,000) งานและบริการ

20 คาใชจายโครงการแขงขัน เพื่อใหนักเรียนและ นักเรียน ครู ประมาณ 300 คน 200,000         200,000       200,000       200,000       รอยละของ นักเรียน เยาวชน กองการศึกษาฯ

กีฬาสีภายในโรงเรียนและ เยาวชนไดออกกําลังกาย (2560:200,000)   จํานวนผูเขา มีสุขภาพสมบูรณ ร.ร.หรเทพฯ

การแขงขันกีฬานักเรียน อยางตอเนื่อง (2559:200,000) รวมกิจกรรม แข็งแรง มีความ
อปท. ระดับภาคกลาง (2558:200,000)   สามัคคี ใชเวลาวาง

และระดับประเทศ (2557:200,000) ใหเกิดประโยชน

รวมกับ อปท. อ่ืน 

ของ ร.ร.หรเทพฯ

21 คาอาหารเสริม (นม) เพ่ือใหนักเรียนชั้น อาหารเสริม (นม) นักเรียน 500,000         600,000       700,000       800,000       รอยละของ นักเรียนชั้นอนุบาล กองการศึกษาฯ

สําหรับนักเรียน อนุบาลและชั้น ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล  (2560:604,500) เด็กนักเรียน และชั้นประถมศึกษา ร.ร.หรเทพฯ

ร.ร.หรเทพฯ ประถมศึกษามีสุขภาพ ประถมศึกษา และการศึกษา (2559:604,500) ที่มีสุขภาพ มีสุขภาพอนามัยที่

อนามัยที่แข็งแรง ภาคบังคบั ประมาณ  300  คน (2558:637,490) อนามัย แข็งแรง

(2557:653,400) ที่แข็งแรง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 คาใชจายในการเช่ือมตอ เพ่ือใหโรงเรียนมี เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเรว็สูง 52,800           52,800         52,800         52,800         รอยละของ มีอินเตอรเน็ตใชใน กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL:Asymmetric (2560:52,800)   จํานวนผูใช การเรียนการสอน ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ใชในการเรียนการสอน Digital Subscriber Line (2559:52,800) บริการ   
นักเรียน ครู บุคลากร  (2558:52,800)

ประมาณ  383  คน (2557:52,800)

23 คาใชจายระบบ Wireless เพ่ือใหโรงเรียนมี WiFi ระบบ Wireless Fidelity:WiFi  7,200            7,200           7,200          7,200          รอยละของ โรงเรียนมี WiFi กองการศึกษาฯ

Fidelity:WiFi ความเร็วสูงใชใน นักเรียน  ครู  บุคลากร (2560:7,200) จํานวนผูใช ความเร็วสูงใชใน ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ การเรียนการสอน ประมาณ  383  คน (2559:7,200) บริการ การเรียนการสอน

(2558:7,200)

24 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือเปนคาเครื่องแบบ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 200,000         250,000       300,000       350,000       รอยละของ นักเรียนมีเคร่ืองแบบ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา นักเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:131,070)   นักเรียนที่ได นักเรียนมีคุณภาพ ร.ร.หรเทพฯ

คาเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนหรเทพฯ ประมาณ  380  คน (2559:131,070) รับคาเครื่องแบบ เพียงพอและทั่วถึง

ของ ร.ร.หรเทพฯ   นักเรียน อยางเสมอภาค

25 คาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร นักเรียน  ประมาณ  365  คน 20,000           20,000         20,000         20,000         รอยละของ นักเรียนมีเอกสาร กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา การศึกษาของโรงเรียน (2560:20,000)   จํานวนนักเรียน ประจําหองเรยีนและ ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ (2559:20,000) ที่ไดเรียนตาม ประจําตัวนักเรียน   
(2558:20,000) หลักสูตร
(2557:20,000)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือเปนคาจัดการเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 900,000         1,000,000     1,100,000     1,200,000     รอยละของ นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา การสอน (รายหัว) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:807,500) จํานวนนักเรยีน จัดการศึกษาอยางมี ร.ร.หรเทพฯ

คาจัดการเรียนการสอน ของร.ร.หรเทพฯ ประมาณ  365  คน (2559:807,500) ที่ไดรับคาจัด คุณภาพ เพียงพอ
(รายหัว) ของ ร.ร.หรเทพฯ  การเรยีนการสอน และทั่วถึงอยาง

รายหัว เสมอภาค

27 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือเปนคาหนังสือเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 250,000         300,000       350,000       400,000       รอยละของ นักเรียนมีหนังสือเรียน กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ของ ร.ร.หรเทพฯ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:216,130)   จํานวนนักเรยีน ที่มีคุณภาพและได ร.ร.หรเทพฯ

คาหนังสือเรียน ประมาณ  365  คน (2559:216,122) ที่ไดรับ มาตรฐานในการเรียน   
ของ ร.ร.หรเทพฯ หนังสือเรียน การสอน

28 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อเปนคาเครื่องอุปกรณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 200,000         250,000       300,000       350,000       รอยละของ นักเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:131,080)   จํานวนนักเรยีน การเรียนใชในการเรียน ร.ร.หรเทพฯ

คาเครื่องอุปกรณการเรียน ของร.ร.หรเทพฯ ประมาณ  365 คน (2559:131,070) ที่ไดรบัคาเครื่อง การสอนอยางทั่วถึง

ของ ร.ร.หรเทพฯ   อุปกรณการเรียน และมีคุณภาพ

29 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือเปนคากิจกรรม นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 250,000         300,000       350,000       400,000       รอยละของ นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:203,640) นักเรียนที่เขา พัฒนาคุณภาพ ร.ร.หรเทพฯ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนหรเทพฯ ประมาณ  380  คน (2559:203,640) รวมกิจกรรม ผูเรียนมีคุณภาพ

ผูเรียน ของ ร.ร.หรเทพฯ  พัฒนาคุณภาพ และไดมาตรฐานใน
ผูเรียน การเรียนการสอน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อเปนคาปจจัยพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สําหรับนักเรียนยากจน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (2560:89,000)   นักเรียนที่ไดรับ จัดการศึกษาอยาง ร.ร.หรเทพฯ

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ ของโรงเรียนหรเทพฯ ท่ีมีผูปกครองรายไดไมถึง (2559:89,000) คาปจจัยพื้นฐาน มีคุณภาพเพียงพอ   
นักเรียนยากจน  40,000  บาท/ป สําหรับนักเรียน และทั่วถึงอยาง

ของ ร.ร.หรเทพฯ ยากจน เสมอภาค

31 คาใชจายในการพัฒนา เพื่อสงเสริมและฝกทักษะ ครู นักเรียนระดับปฐมวัย 50,000           50,000         50,000         50,000         รอยละของ สงเสริมและฝกทักษะ กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูในโรงเรียน การเรียนรูใหมีการพัฒนา ประถมศึกษา และ (2560:50,000)   ผูใชแหลง การเรียนรูใหมีการ ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ มากขึ้น มัธยมศึกษาตอนตน (2559:50,000) เรียนรู พัฒนามากขึ้น 

ประมาณ  370  คน ทั่วถึงอยางเสมอภาค

 

32 คาจางวิทยากรบุคลากร เพ่ือสอนและใหความรู นักเรียน  ประมาณ  380  คน 50,000           50,000         50,000         50,000         รอยละ นักเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

ภายนอก ของ ร.ร.หรเทพฯ เด็กนักเรียน ดานกีฬา ของผูเขารวม เช่ียวชาญในดาน ร.ร.หรเทพฯ

และดานดนตรี กิจกรรม กีฬาและดานดนตรี   

33 คาใชจายในการซอมแซม เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ซอมแซมอาคารเรียน และ 200,000         200,000       200,000       200,000       งานแลวเสร็จ ครู นักเรียน มี กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและ อาคารเรียนใหได อาคารประกอบ ของ (2560:200,000) 100% อาคารเรียน ที่ได ร.ร.หรเทพฯ

อาคารประกอบ ของ มาตรฐานและมีสภาพ ร.ร.หรเทพฯ (2559:200,000) มาตรฐาน และ

ร.ร.หรเทพฯ อาคารท่ีแข็งแรง (2558:200,000) มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 คาใชจายจัดกิจกรรม/ เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมี บุคลากร นักเรียน ครู 300,000         300,000       300,000       300,000       รอยละของ มีวิทยากรที่มีความรู กองการศึกษาฯ

โครงการจัดคายวิชาการ ความรูความสามารถ ประชาชน เด็ก เยาวชน จํานวนผูเขา ความสามารถและ

บูรณาการเพื่อการศึกษา ทางดานดาราศาสตร วิทยากร คณะกรรมการ รวมกิจกรรม ทักษะดาน

เก่ียวกับปรากฎการณทาง สามารถเปนวิทยากร เจาหนาที่ดําเนินโครงการ ดาราศาสตรมี

ธรรมชาติที่เกิดข้ึนเก่ียวกับ ถายทอดความรูไดเปน นักศึกา ประมาณ  300  คน จํานวนเพิ่มมากขึ้น

ดาราศาสตร และอื่น ๆ อยางดีเพ่ิมมากขึ้น เด็ก เยาวชน และ

ที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ประชาชนที่เขารวม

ใหเด็ก เยาวชน และ กิจกรรมมีทัศนคติ

ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ที่ดีตอการเรียนรู

เขารวมกิจกรรมได ดานดาราศาสตร

ศึกษาปรากฎการณ และที่มีความสนใจ

ธรรมชาติทางดาน ใฝเรียนรูปรากฎการณ

ดาราศาสตรเขารวม ตามธรรมชาติทาง

" ฝนดาวตกเจมินิดส " ดานดาราศาสตรมี

เพ่ือเปนการสงเสริม จํานวนเพ่ิมมากขึ้น

การเรียนรูในรูปแบบ ศูนยดาราศาสตร

นอกหองเรียนที่เปน ทองฟาจําลอง

การศึกษาตามอัธยาศัย อบจ.สบ. เปนแหลง

และการศึกษาอยาง เรียนรูตามอัธยาศัย

ตอเนื่องตลอดชีวิต และตอเนื่องตลอด

เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอ ชีวิต มีประสิธภาพ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การจัดการศึกษาโดย มีชื่อเสียงเชิงวิชาการ

อปท. และเปนการ และมีผูนิยมมาใช

ประชาสัมพันธ บริการจํานวนเพิ่ม

ศูนยดาราศาสตร มากขึ้น

ทองฝาจําลอง อบจ.สบ.

35 คาตอบแทนครูชาวตาง เพ่ือสงเสริมใหกับ นักเรียน ประมาณ  370  คน 368,000         368,000       368,000       368,000       รอยละของ นักเรียนมีศักยภาพ กองการศึกษาฯ

ประเทศ  ร.ร.หรเทพฯ นักเรียนมีความรูทาง ผูเขาเรียน ที่ดีทางภาษา ร.ร.หรเทพฯ

ภาษาตางประเทศ ตางประเทศ

36 คาใชจายในการติดตั้ง เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ 500,000         - - - ติดตั้งระบบไฟฟา อาคารเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

ระบบไฟฟาและอุปกรณ พรอมอุปกรณ ตามมาตรฐานที่การไฟฟา และอุปกรณ ไฟฟาที่ปลอดภัย ร.ร.หรเทพฯ

บริเวณอาคารเรียน และ อาคารเรียนและ สวนภูมิภาคกําหนด ตามมาตรฐาน และเพียงพอตอ

อาคารอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกใน ท่ีการไฟฟา การใชในการเรียน

ของโรงเรียนหรเทพฯ อาคารหรือสถานที่ราชการ สวนภูมิภาค การสอน

พรอมการกอสรางหรือภายหลัง กําหนด

การกอสราง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 คาใชจายโครงการเปดปาย เพ่ือจัดพิธีเปดปาย เด็กนักเรียน ครู ขาราชการ 300,000         - - - มีอาคารเรียน โรงเรยีนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน  ร.ร.หรเทพฯ อาคารเรียนที่ไดรับการ สังกัด อบจ.สบ. และประชาชน เพียงพอและ เรียนที่เพียงพอและ ร.ร.หรเทพฯ

จัดสรรงบประมาณจาก ประมาณ  400  คน ไดมาตรฐาน มีคุณภาพตอการ

กรมสงเสริมการปกครอง เรียนการสอน

ปกครองทองถ่ิน

38 กอสรางถนนในโรงเรียน เพ่ือความสะดวกใน ถนนเช่ือมตอระหวาง 2,000,000      - - - ถนนท่ีได ครู นักเรียน มีความ กองการศึกษาฯ

การเดินถนนเชื่อมตอ อาคารเรียนตาง ๆ ของ   มาตรฐาน สะดวกในการเดิน ร.ร.หรเทพฯ

อาคารตาง ๆ ของ ร.ร. โรงเรียนหรเทพฯ ทางภายใน ร.ร.   

39 ถนนดินและปรับปรุง เพ่ือใหพื้นดินสนามกีฬา ถนนดินและปรับปรุงสนามกีฬา 2,000,000      - - - รอยละของ โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

สนามกีฬา  ร.ร.หรเทพฯ สูงข้ึน และปองกัน  ผูใชบริการ ,uสนามกีฬาที่มี ร.ร.หรเทพฯ

น้ําทวม มาตรฐาน

40 ปรับปรุงภูมิทัศนของ เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่ให ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน 300,000         - - - โรงเรียนมี โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหรเทพฯ เกิดความสวยงาม ภายในโรงเรียนหรเทพฯ ภูมิทัศน มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม รมรื่นร.ร.หรเทพฯ

สรางบรรยากาศที่ดีใน ใหสวยงาม ที่สวยงาม มีบรรยากาศท่ีดี

การเรียนการสอน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 คาใชจายโครงการ เพื่อเสริมสรางความ นักเรียนและบุคลากร 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ เกิดจิตสํานึกในทาง กองการศึกษาฯ

เสริมสรางวินัย คุณธรรม ประพฤติ การมีวินัย โรงเรียนหรเทพฯ เขารวมการ (2560:100,000) จํานวนผูเขา ที่ดีมีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม และปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม อบรม ประมาณ 100  คน (2559:100,000) รวมอบรม และสามารถนํา

เสริมสรางความประพฤติ   และปฏิบัติธรรม  (2558:100,000) หลักธรรมไปใชใน

นักเรียน ครู บุคลากรทาง เสริมสรางความ   (2557:100,000) ชีวิตประจําวันได

การศึกษา ลูกจางประจํา ประพฤติ นักเรียน ครู 

ลูกจางตามภารกิจ บุคลากรทางการศึกษา   

ของ ร.ร.หรเทพฯ ลูกจางตามภารกิจ

ของ ร.ร.หรเทพฯ

42 คาใชจายดําเนินโครงการ/ เพ่ือเสริมสรางความ นักเรียน ครูผูควบคุม 300,000         300,000       300,000       300,000       รอยละของ เด็กและเยาวชนได กองการศึกษาฯ

กิจกรรมเสริมสรางวินัย ประพฤติ การมีวินัย ประมาณ  300  คน (2560:250,000) ผูเขารวม รับการปลูกฝง ร.ร.หรเทพฯ

คุณธรรม จริยธรรม และ คุณธรรม จริยธรรม  (2559:230,000) อบรม คุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติธรรม รวมถึงการ และปฏิบัติธรรม (2558:275,000) ตามหลักพุทธศาสนา   

เสริมสรางพัฒนาความ (2557:410,000)

ประพฤติของนักเรียน 

เยาวชน และ

ประชาชนฯลฯ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 คาชจายในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินของ 800,000         800,000       800,000       800,000       รอยละของ คายลูกเสือเจ็ดคตฯ กองการศึกษาฯ

ซอมแซมทรัพยสิน ระบบประปา ไฟฟาให คายลูกเสือเจ็ดคต - โปงกอนเสา  (2560:800,000) จํานวนผูมา มีสถานที่บริการที่ คายลูกเสือเจ็ดคตฯ

ของคายลูกเสือเจ็ดคต - อยูในสภาพพรอม อบจ.สบ. (2559:800,000) ใชบริการ เพียงพอกับความ  

โปงกอนเสา ต.ทามะปราง ใชงาน ตองการของผูมาใช

อ.แกงคอย  จ.สระบุรี เพ่ือปรับปรุงซอมแซม บริการ

อาคารเรือนนอนและ

บานพักรับรองที่ชํารุด

ใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

หองนํ้า หองสุขาที่ชํารุด

ใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน

เพ่ือปรับปรุงฐานฝก

คายลูกเสือใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและ

ใหบริการ

  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 คาจางเหมาบริการ เพ่ือเปนคาจางเหมา จางเหมาบริการ 6,620,000      7,000,000     7,000,000     7,000,000     รอยละของ เกิดความคลองตัวใน กองการศึกษาฯ

บริการตามหนังสือสั่งการ  - จางเหมารักษาความ (2559:6,620,000)   จํานวนผูมา การทํางานละงาน

กระทรวงมหาดไทย ที่ ปลอดภัยสถานที่ราชการ (2558:6,620,000)   ใชบริการ สําเร็จลุลวงไปดวยดี

มท 0313.4/1452 (ไมนับรวมบานพักของทาง

ลงวันที่  27 พ.ค. 2541 ราชการ)  

ของกองการศึกษาฯ  - จางเหมาทําความสะอาด

ศูนยดาราศาสตรฯ อาคารท่ีทําการ

สนามกีฬา อบจ.สบ.  - จางเหมาดูแลและรักษาตนไม

หองสมุดเสริมปญญาฯ หรือสวนดอกไม ไมประดับ

คายลูกเสือเจ็คคตฯ สวนหยอม หรือสนามหญา

และ ร.ร.หรเทพฯ ของทางราชการ   
 - คาพิมพเอกสาร  คาเย็บเลม  

เขาปกหนังสือ คาลางฟลม อัด 

ขยายภาพ

 - คาใชจายในงานพิธี 
งานรัฐพิธี และการจางเหมา

บริการอ่ืนๆฯลฯ

  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย 200,000         200,000       200,000       200,000       รอยละของ สงเสริม อนุรักษ  กองการศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรมสงเสริม แหลงเรียนรูภูมิปญญา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย (2560:200,000) จํานวนผูเขา แหลงเรียนรู ร.ร.หรเทพฯ

แหลงเรียนรูภูมิปญญา ทองถ่ิน ประชาชน  จํานวน  300  คน (2559:200,000) รวมอบรมฯ ภูมิปญญาทองถ่ิน

ทองถ่ิน (2558:200,000)

(2557:200,000)

46 คาใชจายกิจกรรม เพื่อใหความสําคัญแก เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000         300,000       300,000       300,000       รอยละของ บิดา มารดา กองการศึกษาฯ

โครงการวันเด็กแหงชาติ เด็ก และเยาวชนใน รวมกิจกรรม (2560:300,000) จํานวนที่เขา ผูปกครอง ร.ร.หรเทพฯ

ของ อบจ.สบ. และ โอกาสวันเด็กแหงชาติ ประมาณ 1,000 คน (2559:300,000) รวมกิจกรรม ประชาชน   

ร.ร.หรเทพฯ (2558:300,000) และหนวยงานไดมี

(2557:500,000) สวนรวมในการ

จัดกิจกรรม

47 คาใชจายกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เด็กนักเรียน  ผูปกครอง  ครู 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ เปนการแสดงความ กองการศึกษาฯ

โครงการวันแมแหงชาติ ในวันแมแหงชาติ และประชาชน (2560:50,000) จํานวนผูเขา จงรักภักดีตอสถาบัน ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ 12  สิงหาคม ประมาณ  350  คน (2559:100,000) รวมกิจกรรม พระมหากษัตริย

(2558:100,000)

(2557:100,000)

 

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 คาใชจายกิจกรรม เพื่อถวายเปน เด็กนักเรียน  ผูปกครอง  ครู 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ เปนการแสดงความ กองการศึกษาฯ

โครงการวันพอแหงชาติ พระราชกุศลเนื่องใน และประชาชน (2560:50,000) จํานวนผูเขา จงรักภักดีตอสถาบัน ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ วโรกาสตาง ๆ ประมาณ  350  คน (2559:100,000) รวมกิจกรรม พระมหากษัตริย

(2558:100,000)

(2557:100,000)

49 คาใชจายโครงการแขงขัน เพื่อจัดการแขงขันกีฬา นักเรียน  ครู  นักกีฬา เยาวชน 250,000         250,000       250,000       250,000       รอยละของ นักเรียนและ กองการศึกษาฯ

กีฬาประเภทตางๆ และ ประเภทตาง ๆ เขารวม ประชาชน อบจ.เกมส (2560:250,000)   จํานวนผูเขา ประชาชนมีน้ําใจ

จัดสงนักกีฬาเขารวมการ การแขงขันกับ อปท. ประมาณ   100    คน (2559:250,000) รวมกิจกรรม นักกีฬา เช่ือมความ   
แขงขันกีฬา ตามโครงการ อ่ืน ๆ (2558:250,000) สามัคคี รูจักใชเวลา

แขงขันกีฬานักเรียน ของ (2557:250,000) วางใหเปนประโยชน

อปท. ระดับภาคกลาง

50 กอสรางโรงเก็บวัสดุ เพ่ือไวใชเก็บวัสดุ โรงเก็บวัสดุงานบานงานครัว 500,000         - - - โรงเก็บวัสดุ ร.ร. มีโรงเก็บวัสดุ กองการศึกษาฯ

งานบานงานครัว วัสดุงานบานงานครัว ตามแบบ  อบจ.สบ. งานบาน งานบานงานครัว ร.ร.หรเทพฯ

ของ โรงเรียนหรเทพฯ ของ ร.ร.หรเทพฯ งานครัว อยางเปนระเบียบ

ไดมาตรฐาน

51 ยายอาคารเรียนหลังเกา เพ่ือยายอาคารเรียน ยายอาคารเรียนหลังเกา 1,500,000      - - - อาคารเรียนมี โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนหรเทพฯ หลังเกาไปตั้งท่ีใหม มาตรฐาน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร.ร.หรเทพฯ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 ไหวครูดนตรีไทย เพ่ือใหนักเรียน คณะครู นักเรียน ผูปกครอง 100,000         100,000       100,000       100,000       รอยละของ ครู นักเรียนไดระลึก กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหรเทพฯ ประชาชน และผูรวม ประชาชน ประมาณ 370 คน จํานวนผูเขา ถึงพระคุณคุณครู

งานพิธีรําลึกถึงคุณครู รวมกิจกรรม และรวมกันอนุรักษ

อาจารยที่อบรมสั่งสอน มรดกวัฒนธรรมไทย

53 โรงจอดรถครูและนักเรียน เพ่ือใชในการจอด กอสรางโรงจอดรถ ตามแบบ 1,000,000      - - - โรงจอดรถที่ การจอดรถของ กองการศึกษาฯ

ของ โรงเรียนหรเทพฯ รถยนต และ อบจ.สบ. กําหนด   ไดมาตรฐาน โรงเรียนมีความเปน ร.ร.หรเทพฯ

รถจักรยานยนตของครู ระเบียบเรียบรอย

บุคลากร ประชาชน และมีความปลอดภัย

ผูปกครองของเด็ก

นักเรียน

54 โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือปรับเปลี่ยน จัดอบรมนักเรียนในโรงเรียน - 100,000       100,000       100,000       รอยละของ นักเรียนไดปรับ กองการศึกษาฯ

พฤติกรรมของนักเรียน สังกัด อบจ.สบ.ใหมีพฤติกรรม จํานวนผูเขา เปลี่ยนพฤติกรรม

ทางดานกายวาจา  ใจ เปนท่ียอมรับ รวมกิจกรรม ทางดานกายวาจา

ในทางที่ดีขึ้น ใจและมีคุณธรรม

55 จัดงานวันไหวครู เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรม จัดข้ึนเพ่ือระลึกถึงพระคุณ - 30,000         30,000         30,000         รอยละของ ประชาชนและ กองการศึกษาฯ

เพ่ือระลึกถึงพระคุณครู ครู และแสดงความเคารพ จํานวนผูเขา หนวยงานตาง ๆ   

รวมกิจกรรม ไดรวมใจเปน

หนึ่งเดียว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ เพ่ือสงเสริมการเรียน เชน  สารเคมี  หลอดทดลอง - 100,000       100,000       100,000       ความพึงพอใจ จัดกิจกรรมการเรียน กองการศึกษาฯ

การแพทยวัสดุอุปกรณ การสอนในการฝก เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ (2559:100,000)   ในการเรียน การสอนใหมี ร.ร.หรเทพฯ

การสอนวิชาวิทยาศาสตร ปฏิบัติหรือทดลอง ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ (2558:100,000) การสอน ประสิทธิภาพ

ของ โรงเรียนหรเทพฯ ที่ใชในการเรียนการสอน (2557:100,000)

57 กอสรางรั้ว เพ่ือแสดงอาณาเขต กอสรางรั้วคอนกรีต - - 2,000,000     - รั้วที่ได โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหรเทพฯ และ ปองกันอันตราย ตามแบบ อบจ.สบ. กําหนด   มาตรฐาน มีรั้วรอบขอบชิด ร.ร.หรเทพฯ

แกชีวิตและปองกัน แสดงอาณาเขต

ทรัพยสินของโรงเรียน และทรัพยสินมี

ความปลอดภัย

58 กอสรางระบบทาง เพ่ือระบายน้ําเสียและ ระบบระบายน้ํา - 500,000       - - ระบบ ร.ร.มีระบบระบาย กองการศึกษาฯ

ระบายน้ํา ระบายน้ําฝน ตามแบบ อบจ.สบ. รางระบายน้ํา นํ้าที่ถูกลักษณะ ร.ร.หรเทพฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ไดมาตรฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายโครงการอบรม เพื่อใหเยาวชน ประชาชน จัดทําคูมือ สื่อ วัสดุ และ 200,000         200,000      200,000      200,000       - รอยละผูเขา เยาวชน ประชาชน กองแผนฯ

ใหความรูในการปองกันและ รูจักวิธีปองกันโรคเอดส อุปกรณในการรณรงคปองกัน (2561:100,000) รวมโครงการ รูจักวิธีปองกัน

แกไขปญหาโรคเอดส และ และโรคติดตอทาง โรคเอดส และจัดกิจกรรม (2560:100,000)  - ผูเขารวม โรคเอดส และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพศสัมพันธ รณรงคสรางกระแสสังคม โครงการ โรคติดตอทางเพศ

ทางเพศสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจตอ เรื่องโรคเอดสและโรคติดตอ ตอบแบบ สัมพันธ

ของ อบจ.สบ. ผูติดเชื้อเอดส และ ทางเพศสัมพันธ ใหแก เยวชน  สอบถามได สรางความเขาใจตอ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และประชาชนใน จว.สระบุรี มากกวากอน ผูติดเชื้อเอดสและ  

เกี่ยวกับการปองกันตนเอง ตลอดจนสนับสนุนหนวยงาน เขารับการอบรม โรคติดตอทาง

เพ่ือปรับทัศนคติ ลดการ ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม เพศสัมพันธเก่ียวกับ

ตีตราและเลือกการปฏิบัติ รณรงคปองกันโรคเอดส การปองกันตนเอง

ตอผูเปนโรคเอดส พรอมสรางเครือขายการ ปรับทัศนคติ ลดการ

ทํางานแบบบูรณาการรวมกัน ตีตราและเลือกการ

และคาใชจายอื่น ๆ ปฏิบัติตอผูเปนติด

ที่เก่ียวของ เช้ือเอดส

2 คาใชจายโรงการเครือขาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเกี่ยว จัดประชุม/อบรมเชิง 250,000         250,000      250,000      250,000      รอยละของ ประชาชนรูจักวิธี กองแผนฯ

อปท.สระบุรี ลดโรคติดตอ กับโรค NCDS ใหกับ ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ผูเขาอบรม ปองกันเช้ือเอชไอวี

ของ อบจ.สบ. เครอืขาย อปท. ใน เก่ียวกับโรค NCDS ใหกับ

จังหวัดสระบุรี เครือขาย อปท.ใน จว.สระบุรี   

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 คาวัสดุโครงการจัดซื้อ เพ่ือปองกันการแพร จัดซื้ออุปกรณชุดตรวจสาร 300,000         300,000      300,000      300,000      ผลสําเร็จของ ปองกันการแพร กองแผนฯ

อุปกรณชุดตรวจสารเสพติด ระบาดของยาเสพติด เสพติด โครงการ ระบาดของยาเสพติด

เพ่ือสนองตอบนโยบาย สนองตอบนโยบาย

รัฐบาลเก่ียวกับยาเสพติด รัฐบาลเก่ียวกับยาเสพติด

4 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา การพัฒนาศักยภาพผูนํา 500,000         500,000      500,000      500,000      สามารถ สามารถปองกันโรค กองแผนฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพ ชุมชน อสม. แกนนํา ชุมชน อสม. แกนนําสุขภาพ ควบคุมและ ตาง ๆ ไดทันทวงที

ผูนําชุมชน อสม. แกนนํา สุขภาพในการควบคุม ในการควบคุมและปองกันโรค ปองกันโรค

สุขภาพในการควบคุมและ และปองกันโรค ไดทันทวงที

ปองกันโรค ของ อบจ.สบ.

5 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ เพื่อกําจัดแมลงท่ีเปน จัดซื้อน้ํายาเคมีวิทยาศาสตร 2,500,000      3,000,000    3,000,000   3,000,000    สามารถ มีการปองกันโรค กองชาง

การแพทย พาหะนําโรค ในเขต กําจัดแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค (2560:2,500,000) ปองกันโรค ตาง ๆ ไดทันทวงที

จังหวัดสระบุรี เชน ยุงลาย (โรคไขเลือดออก) (2559:2,500,000) ไดทันทวงที

แมลงวัน ฯลฯ และน้ํายาเคมี (2558:3,000,000)

ฆาเช้ือไขหวัดนก ตลอดจน (2557:2,600,000)

น้ํายาเคมีฆาเชื้อโรคอ่ืน ๆ

เวชภัณฑและน้ํายาชีวภาพ

เพ่ือกําจัดแมลง เชื้อโรค กลิ่น

สภาพแวดลอม หรืออื่น ๆ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.01

- 346 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ เพื่อใชในการบํารุงรักษา น้ํายาตาง ๆ เคมีภัณฑ 100,000         100,000      100,000      100,000      ความพึงพอใจ สระวายน้ําไดรับ กองการศึกษาฯ

การแพทยและวัสดุอุปกรณ สระวายน้ํา อบจ.สบ. (คลอรีน) น้ํายาตรวจสภาพน้ํา   ของผูมาใช การบํารุงรักษา   

(คลอรีน) น้ํายาตรวจ กรดเกลือฯลฯ บริการ ความสะอาดปราศ

สภาพน้ํา กรดเกลือ ฯลฯ สระวายน้ํา จากเช้ือโรค

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการพัฒนาและ พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 200,000         200,000      200,000      200,000     เด็กมีพัฒนา เปนการพัฒนาและ สน.ปลัดฯ

โครงการเพ่ือพัฒนาและ สงเสริมคุณภาพชีวิตของ เด็กในจังหวัดสระบุรี ทั้งท่ี (2560:200,000) การทางดาน สงเสริมคุณภาพชีวิต

สงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เด็กใหมีคุณภาพชีวิต ดําเนินการเอง หรือรวมกับ (2559:200,000) รางกายและ ของเด็กใหมีคุณภาพ

ในจังหวัดสระบุรี รวมกับ ที่ดีขึ้น หนวยงานอ่ืน เชน (2558:200,000) จิตใจที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น
หนวยงานตาง ๆ โรงพยาบาลสระบุรี (2557:200,000)

เรือนจําจังหวัดสระบุรี เปนตน

2 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือชวยเหลือผูดอย ซอมแซม/กอสราง ที่อยูอาศัย 100,000         100,000      100,000      100,000     จํานวนครั้ง สามารถแกไขปญหา สน.ปลัดฯ

โครงการบานทองถิ่นไทย โอกาส ผูยากไร หรือ ใหกับผูดอยโอกาส ผูยากไร (2560:100,000) ความเดือดรอนใหมี

เทิดไทองคราชัน ผูยากจน หรือผูยากจน (2559:100,000) ความเปนอยูที่ดีขึ้น

(2558:200,000)

(2557:200,000)

3 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือแกไขปญหาความ การสังคมสงเคราะห 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน สามารถแกไขปญหา สน.ปลัดฯ

โครงการแกไขปญหาความ เดือดรอนและปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย กิจกรรมที่ ความเดือดรอนใหมี กองแผนฯ

เดือดรอนและปรับปรุง คุณภาพชีวิต ดอยโอกาสและครอบครัว สนับสนุน ความเปนอยูที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิต ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พ่ึง โครงการ

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือแกไขปญหาความ แกไขปญหาในดานอาชญากรรม 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน สามารถแกไขปญหา สน.ปลัดฯ

โครงการแกไขปญหาความ เดือดรอนและปรับปรุง โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็ก กิจกรรมที่ ความเดือดรอนใหมี กองแผนฯ

เดือดรอนและปรับปรุง คุณภาพชีวิต และสตรี การพนัน การขยายตัว สนับสนุน ความเปนอยูที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิต ของธุรกิจบริการทางเพศ โครงการ
ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับสภาพปญหาและการสราง

ความเขมแข็งกลุมสตรี

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

5 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการสงเสริมและ สงเสริมและสนับสนุนการ 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน เปนการสงเสริมและ สน.ปลัดฯ

โครงการตามนโยบาย สนันสนุนการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา กิจกรรมที่ สนันสนุนการพัฒนา กองแผนฯ

ของรัฐบาล  คณะรักษา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ สนับสนุน คุณภาพชีวิตของ

ความสงบแหงชาติ (คสช.) คนพิการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง โครงการ คนชรา คนพิการ
และกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการสงเสริมการ การสงเสริมการดําเนินงาน 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน เปนการสงเสริมการ สน.ปลัดฯ

โครงการตามนโยบาย ดําเนินงานโครงการ/ โครงการ/กิจกรรมดานพัฒนา กิจกรรมที่ ดําเนินงานโครงการ/ กองแผนฯ

ของรัฐบาล  คณะรักษา กิจกรรมดานพัฒนาสตรี สตรีและครอบครัว ไดแก สนับสนุน กิจกรรมดานพัฒนา

ความสงบแหงชาติ(คสช.) และครอบครัว การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรี โครงการ สตรีและครอบครัว
และกระทรวงมหาดไทย ในชุมชน และพัฒนาสตรีในดาน

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง   ตาง ๆ การสงเสริมพัฒนาความ

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท รูใหแกบุคลากร พนักงานทองถิ่น

0310.4/ว 2128 ลงวันที่ การใหความรูเพ่ือการพัฒนา

15 ก.ค. 59 ครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่

การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี

ระหวางสมาชิกในครอบครัว

การปองกันและแกไขปญหา

ครอบครัว  การสงเสริมการจัด

ตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับ

นโยบายที่เนนหนักและมุงผล

สัมฤทธ์ิ ไดแก การเสริมสราง

ความเขมแข็งของบทบาทสตรี

การยุติความรุนแรงในครอบครัว

และการปองกันและแกไขปญหา

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

การตั้งครรภในวัยรุน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 คาวัสดุสําหรับการจัดทําโครง เพ่ือออกไปพบปะ เครื่องอุปโภค - บริโภค 1,000,000       1,000,000    1,000,000   1,000,000   รอยละของ รับทราบปญหา กองแผนฯ

การ อบจ.สบ.พบปะประชาชน ประชาชนรับทราบปญหา เครื่องนุงหม ยาสามัญ (2560:1,000,000) จํานวนผูมา ความตองการแตละ

โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข ความตองการแตละ ประจําบาน และวัสดุอ่ืน ๆ (2559:1,000,000) รับบริการ ทองถิ่นใน จ.สระบุรี
สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน ทองถ่ินในจังหวัดสระบุรี ที่จําเปน (2558:1,000,000)

สนับสนุนจังหวัดสระบุรี (2557:1,000,000)

ออกหนวยบริการเคลื่อนที่

เย่ียมเยียนประชาชน

8 คาใชจายโครงการแกไข เพ่ือใหผูกระทําผิดไดรับ สนับสนุนการแกไขฟนฟูผู 400,000         400,000      400,000      400,000     ผลสําเร็จ ผูถูกคุมประพฤติใน กองแผนฯ

ฟนฟูผูกระทําผิดและ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระทําผิด เสริมทักษะดาน ของโครงการ คดียาเสพติดไมหวน

เสริมทักษะดานอาชีพให และมีทักษะในการดําเนิน อาชีพใหผูกระทําผิด และพัฒนา กลับไปเสพและเก่ียว

ผูกระทําผิด รวมกับ ชีวิตใหหางไกลยาเสพติด ศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ   ของกับยาเสพติดอีก

สํานักงานคุมประพฤติ เพ่ือใหครอบครัวและ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ ผูกระทําผิดมีทักษะ

จังหวัดสระบุรี ชุมชนเขามามีบทบาทใน แกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ดานอาชีพเพ่ือนําไป

การแกไขฟนฟูผูกระทํา ชวยเหลือ และสงเคราะห ใชกับชีวิตประจําวัน

ผิดในชุมชนใหกลับตัว ผูกระทําผิดในพื้นที่ ใหมีคุณภาพชีวิตที่

ตัวเปนพลเมืองดี ดีขึ้น ครอบครัว 

เพื่อใหผูกระทําผิดมีทักษะ   ชุมชน มีความเขาใจ

ทางดานอาชีพ นําไปใช และทัศนคติการให

กับชีวิตประจําสรางความ โอกาสในการแกไข

มั่นคงใหกับคุณภาพชีวิต ฟนฟูฯ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการบูรณาการ  - กิจกรรมเสริมสรางทักษะกีฬา 400,000         400,000      400,000      400,000     จํานวนเด็ก สถานพินิจฯมีการ กองแผนฯ

โครงการสงเสริมการบําบัด การทํางานในการบําบัด เพ่ือเด็กและเยาวชน และเยาวชน บูรณาการการและ

แกไข ฟนฟู เด็กและ แกไข ฟนฟู เด็กและ  - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม กลุมเปาหมาย ทํางานในการบําบัด
เยาวชน ในสถานพินิจและ เยวชน จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ไดเขารวม แกไข ฟนฟู เด็กและ

คุมครองเด็กและเยาวชน เพ่ือใหไดเขาใจและ ชีวิต " แสงเทียนแหงปญญา " กิจกรรม เยวชน

จังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงปญหาของ (คายธรรมมะ) มีความเขาใจและ

เด็กและเยาวชน และมี ตระหนักถึงปญหา

สวนรวมในการแกไข ของเด็กและเยาวชน 

ปญหารวมกับภาครัฐ และมีสวนรวมใน
เพ่ือใหเด็กและเยาวชน การแกไขปญหาเด็ก

ไดมีขวัญและกําลังใจ และเยาวชน

ในการปรับเปลี่ยน เด็กและเยวชนมี

พฤติกรรมและเปนการ การปรับเปลี่ยน

ลดการกระทําความ พฤติกรรมและ

ผิดซ้ําของเด็กและ ลดการกระทําความ

เยาวชน ผิดซ้ําของเด็กและ

เยาวชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟ สูง 9 เมตร 3,007,000     -            -            -             รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณ หมูที่ 10 ต.ตาลเด่ียว มีแสงสวางทั่วถึง ขนาด 250 w  HPS ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อประโยชนในการสัญจร จํานวน 62 ตน การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

 ของประชาชนทั่วไป ตามแบบ อบจ.สบ. ลดลง อาชญากรรมได

 รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

2 ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟ สูง 9 เมตร 2,004,000     -            -            -             รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณ หมูที่ 6 ต.หวยแหง มีแสงสวางทั่วถึง ขนาด 250 w  HPS ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อประโยชนในการสัญจร จํานวน 39 ตน การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

 ของประชาชนทั่วไป ตามแบบ อบจ.สบ. ลดลง อาชญากรรมได

รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

3 ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟ สูง 9 เมตร 2,004,000     -            -            -             รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณ หมูที่ 8 ต.ทาคลอ มีแสงสวางทั่วถึง ขนาด 250 w  HPS ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

เชื่อมตอ ต. ทาตูม อ.แกงคอย เพื่อประโยชนในการสัญจร จํานวน 39 ตน การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

จ.สระบุรี ของประชาชนทั่วไป ตามแบบ อบจ.สบ. ลดลง อาชญากรรมได

รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

4 ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมโคมสองสวาง เพ่ือใหบริเวณดังกลาว ติดตั้งโคมไฟ สูง 9 เมตร 6,944,000     -            -             รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณ หมูที่ 1 หมูท่ี 5 เชื่อมตอ มีแสงสวางทั่วถึง ขนาด 250 w จํานวน 145 ตน ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

หมูท่ี 2 ถึงหมูที่ 10 และหมูที่ 9 เพื่อประโยชนในการสัญจรตามแบบ อบจ.สบ. การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

และหมูที่ 11 ต.คชสทิธ์ิ ของประชาชนทั่วไป ลดลง อาชญากรรมได

อ.หนองแค จ.สระบุรี รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

5 ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟ สูง 9 เมตร -              4,500,000   -            -             รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

จากถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ มีแสงสวางทั่วถึง ขนาด 250 w จํานวน 90 ตน ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

หมูท่ี 2 ต.บานหลวง อ.ดอนพุด เพื่อประโยชนในการสัญจร ตามแบบ อบจ.สบ. การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

จ.สระบุรี ของประชาชนทั่วไป ลดลง อาชญากรรมได

รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

6 กอสรางหลังคาคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน หลังคาคลุม 5,130,000     -  -  - จํานวนหลังคาคลมุ ประสิทธิภาพในการ กองชาง

หองนํ้าพรอมระบบสาธารณูปโภค การทํางานและรองรับ กวาง 12 ม. ยาว 24 ม. ตามแบบอบจ.สบ. ทํางานเพิ่มขึ้น

ภายในศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร ผูมาติดตอประสานงาน สูง 6 ม. จํานวน 1 หลัง รอยละความพึงพอใจ มีสถานที่รองรับ

จากขยะมูลฝอยชุมชน และศึกษาดูงาน และ กวาง 5 ม. ยาว 8 ม. ของประชาชน ผูมาติดตออยางเพียงพอ

ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี เพื่อยืดอายุการใชงาน สูง 3.50 ม. จํานวน 1 หลัง ยืดอายุการใชงาน

ของวัสดุ อุปกรณ หองนํ้า 1 หลัง ของวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ตลอดจน และระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ตลอดจน

ทรัพยสินอื่นๆ ตามแบบ อบจ.สบ. ทรัพยสินอื่นๆ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 คาจางเหมาบริการ เพ่ือแกไขปญหาขยะและ 1. จางเหมาทําเครื่องหมาย 9,000,000      9,000,000   9,000,000   9,000,000   รอยละความ มีสภาพแวดลอมท่ีดี กองชาง

สิ่งปฎิกูล จราจรตีเสนจราจร จางฉาบผิว (2559:9,000,000) สําเร็จของ ลดปญหาขยะเปนพิษ

SLURRY  SEAL ถนน (2558:6,500,000) โครงการ

2. จางบริหารจัดการศูนยกําจัด (2557:6,500,000)

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจาก

ขยะมูลฝอยชุมชน ต.บานหมอ 

อ.บานหมอ จ.สระบุรี

3. จางเหมารักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการและทรัพยสิน

ของ อบจ.สบ.

4. จางเหมาทําความสะอาด   

อาคารท่ีทําการ ดูแลรักษาตนไม

สวนไมประดับ หรือสวนหยอม   

สนามหญาของ อบจ.สบ.  

5. คาจางลางฟลม อัด ขยายภาพ

เพ่ือประกอบการสํารวจ

ออกแบบการตรวจการจาง

6. คาจางเขาเลมทําปกหนังสือ

คาจางพิมพหนังสือ วารสารฯลฯ

คาจางเหมาบริการงานใน

หนาที่ของ อบจ.สบ. อ่ืน ๆ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 คาใชจายโครงการ เพ่ือสรางจิตสํานึกและ ขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิม 900,000         900,000     900,000     900,000     ผลสําเร็จ ประชาชน นักเรียน กองชาง

"รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" สงเสริมการมีสวนรวมของ พ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ ของโครงการ นักศึกษา รวมทั้ง   

ภาครัฐ อปท. และภาค ของ อปท. จังหวัดสระบุรี หนวยงานภาครัฐและ  

ประชาชนไดตระหนักถึง ประจําป 2561 ภาคเอกชน มีความ   

ความสําคัญของการ โครงการปลูกตนไม ตระหนักถึงความ

อนุรักษทรัพยากรปาไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สําคัญของการอนุรักษ

และแหลงนํ้า รวมกันฟนฟู ในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และฟนฟูทรัพยากร

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และปา รวมทั้งสรางจิตสํานึก ธรรมชาติและ

เพ่ือใหแหลงนํ้าและพื้นที่ ของประชาชนนการรักษา สิ่งแวดลอม

ปาฟนคืนสูสภาพเดิม มี สิ่งแวดลอม และอนุรักษ สนองตอบนโยบาย

ความอุดมสมบูรณ และ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือ ของรัฐบาล กระทรวง

สามารถแกปญหาความ ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม มหาดไทย และ

แหงแลงและอุทกภัยใน การปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด กรมสงเสริมการ

พ้ืนที่ไดอยางย่ังยืน ที่ มท 0801.2/ว 1060 ปกครองสวนทองถิ่น

ลงวันที่  31  พ.ค. 59 

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 357 -



ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 คาใชจายดําเนินโครงการ เพ่ือให อปท. มีการเตรียม ชุมชนตนแบบการคัดแยกขยะ 900,000         900,000     900,000     900,000     ผลสําเร็จ ประชาชนมีความพรอม กองชาง

สงเสริมการมีสวนรวมของ ความพรอมใหกับภาค ที่ตนทาง อยางนอย ของโครงการ ในการคัดแยกขยะที่   

ชุมชนในการคัดแยกขยะ ประชาชนในการคัดแยก จํานวน 1 หมูบาน/ชุมชน จํานวน ตนทาง เพื่อรองรับการ

ที่ตนทาง จังหวัดสระบุรี ขยะที่ตนทาง เพื่อรองรับ มีการคัดแยกขยะจากตนทาง ปริมาณ จัดการขยะรูปแบบใหม   

การจัดการขยะรูปแบบใหม ทุกครัวเรือน ขยะลดลง ประชาชนมีความรู

ปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัด ความเขาใจเก่ียวกับ

หลังจากดําเนินการโครงการ การจัดการขยะมูลฝอย

ลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตามแนวทางลดปริมาณ

ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนใน ของเสียใหนอยลง

หมูบาน/ชุมชนตนแบบกอน (Less Waste) จนมี

เริ่มดําเนินการโครงการ การจัดการขยะเหลือ

ศูนย (Zero Waste)

เกิดการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหาร

จัดการขยะอยางยั่งยืน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 จังหวัดสระบุรีสะอาดดวย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ชุมชนและโรงเรียนในเขต 2,000,000      2,000,000   2,000,000   2,000,000   รอยละของ มีการบูรณาการรวม กองชาง

หลักการ "3RS - ประชารัฐ" ระบบการจัดการขยะ อปท. ทุกแหง ขยะนํามา กันทุกภาคสวนในการ   

แบบบูรณาการ มูลฝอยโดยการมีสวนรวม ผูแทน ผูนําชุมชน ตําบลละ ใชใหมเพ่ิมข้ึน จัดการปริมาณขยะ

ของชุมชนและภาคี 1 คน ไมนอยกวา 111 คน รอยละ ลดลง มีการคัดแยก   

เครือขายแบบบูรณาการ ผูบริหารและบุคลากรดาน   ความพึงพอใจ ขยะและนํามาใช

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ของประชาชน ประโยชนไดมากขึ้น

ของประชาชนใหสามารถ ของ อปท. จํานวนไมนอยกวา    

ลดปริมาณขยะ คัดแยก 218  คน

ขยะ นําขยะมาใช ผูบริหารสถานศึกษาและ

ประโยชนอยางเปน บุคลากรในสถานศึกษา

รูปธรรมและเปนระบบ ในสังกัด อปท. 28  แหง  

โดยใชหลักการ 3RS จํานวนไมนอยกวา  58  คน

11 กอสรางหองเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือกอสรางหองเก็บขยะ กอสรางหองเก็บขยะมูลฝอย 1,000,000      - - - อันตรายที่ มีสภาพแวดลอมที่ดี กองชาง

ที่มีสารเคมีอันตราย บริเวณ ที่มีสารเคมีอันตรายมีพิษ ที่มีสารเคมีอันตราย เกิดจาก ลดปญหาขยะเปนพิษ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบ เชน หลอดไฟ ฯลฯ   สารเคมีลดลง

ครบวงจร ต.บานหมอ
อ.บานหมอ จ.สระบุรี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 คาใชจายโครงการขับเคลื่อน เพ่ือสรางจิตสํานึกและ ประชาชน นักเรียน ผูแทน 600,000         600,000     600,000     600,000     รอยละ พื้นที่ปาเพ่ิมขึ้นมากวา กองชาง

นโยบายเพ่ิมพื้นที่สีเขียวใน สงเสริมการมีสวนรวม จากหนวยงานภาครัฐ  อปท. ความพึงพอใจ เดิมตนไมรอดมากกวา   

ที่สาธารณะขององคกร ของภาครัฐ อปท. และ และภาคเอกชนในพ้ืนที่    ของประชาชน รอยละ 60

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชนไดตระหนัก จังหวัดสระบุรี  จํานวนไมนอย มีผูเขารวม   

จังหวัดสระบุรี ถึงความสําคัญของการ กวา  3,000  คน มากกวา

อนุรักษทรัพยากรปาไม รอยละ 80

และแหลงนํ้า รวมกัน

ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

เพ่ือใหแหลงนํ้าและพื้นที่

ปาคืนสูสภาพเดิม มีความ

อุดมสมบูรณและสามารถ

แกปญหาความแหงแลง

ไดอยางย่ังยืน

13 จัดทําโครงการเก่ียวกับ เพ่ือลดปญหามลภาวะ สิ่งแวดลอม และมลภาวะตางๆ 200,000         200,000     200,000     200,000     รอยละความ ชวยลดปญหาใน กองชาง

สิ่งแวดลอมและมลภาวะ สิ่งแวดลอมเปนพิษและ ของ อบจ.สบ. หรือที่รวมกับ (2559:200,000) สําเร็จของ ทองถิ่นใหมี

ทําใหคุณภาพชีวิตของ อปท. อ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน (2558:200,000) โครงการ สิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพ สวนราชการอ่ืน ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยดีข้ึน พลานามัยดีข้ึน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสรางจิตสํานึกและ คุมครอง ดูแล บํารุง รักษา 500,000         500,000     500,000     500,000     จํานวน ประชาชน   เยาวชน กองชาง

โครงการแกไขปญหาความ ความตระหนักใหแก ทรัพยากรธรรมชาติและ กิจกรรมที่ นักเรียน นักศึกษา 

เดือดรอนและปรับปรุง ประชาชน  เยาวชน สิ่งแวดลอม ควบคุมและ สนับสนุน ไดมีสวนรวมใน

คุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษา ไดมี ลดมลพิษ เปนมิตรกับ โครงการ การอนุรักษฟนฟู

สวนรวมในการอนุรักษ สิ่งแวดลอม ฯลฯ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริม สนับสนุนโครงการ และสิ่งแวดลอม

และสิ่งแวดลอม อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 

26 ม.ค. 58

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0310.4/ว 2128

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล 500,000         500,000     500,000     500,000     จํานวน สามารถกําจัดขยะ กองชาง

โครงการตามนโยบาย สิ่งปฎิกูลและน้ําเสีย และน้ําเสีย เพ่ือควบคุมและ กิจกรรมที่ มูลฝอยสิ่งปฎิกูลและ

ของรฐับาล  คณะรักษา เพ่ือควบคุมและกําจัด กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ สนับสนุน น้ําเสีย

ความสงบแหงชาติ(คสช.) ภาวะมลพิษที่มีผลตอ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ โครงการ สามารถควบคุมและ

และกระทรวงมหาดไทย สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กําจัดภาวะมลพิษที่มี

และคุณภาพชีวิตของ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ผลตอสุขอนามัย 

ประชาชน ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 สวัสดิภาพและคุณภาพ

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59 ชีวิตของประชาชน

16 ประชาสัมพันธเพ่ือชวย เพ่ือสรางจิตสํานึกและ จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน - - 500,000     500,000     ผลสําเร็จของ สรางจิตสํานึกและความ กองชาง

อนุรักษและรักษาทรัพยากร ความตระหนักใหแก การอนุรักษและรักษาทรัพยากร โครงการ ตระหนักใหแกประชาชน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในการรักและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการรักและหวงแหน

ภายในจังหวัดสระบุรี หวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

17 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ เพื่อสรางจิตสํานึกและความ จัดอบรม  ศึกษาดูงาน - - 500,000     500,000     ผลสําเร็จของ ประชาชน   เยาวชน กองชาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักใหแกประชาชน ปลูกจิตสํานึกเครื่อขายอนุรักษ โครงการ นักเรียน นักศึกษา ไดมี

และสิ่งแวดลอม เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สวนรวมในการอนุรักษ

ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ สิ่งแวดลอม  ในพ้ืนที่ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี และสิ่งแวดลอม

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2  เสริมสรางขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ศึกษาวิจัยคุณภาพน้ํา เพื่อทําใหคุณภาพ ศึกษาวิจัยคุณภาพน้ําลุมแมน้ํา - - 500,000     500,000     ผลสําเร็จของ ประชาชนสามารถ กองชาง

ลุมแมน้ําปาสัก ลุมนํ้าปาสักมีความสะอาด ปาสัก โครงการ นําน้ํามาใชในการ

ปราศจากเช้ือโรค อุปโภค-บริโภค

19 เตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพื่อบริหารจัดการขยะที่ กอสรางเตาเผาขยะ 2,000,000      - - - จํานวนขยะ มีสภาพแวดลอมท่ีดี กองการศึกษาฯ

ร.ร.หรเทพฯ เกิดขึ้นในโรงเรียนในแตละวัน ตามแบบ  อบจ.สบ. ที่ไดรับการ ลดปญหาขยะเปนพิษ

เพ่ือกําจัดขยะและทําลาย กําจัด ในโรงเรียน

แหลงเชื้อโรคโดยเผาขยะ

และสิ่งแวดลอม

20 คายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือฝกอบรมเยาวชนใหมี จัดเขาคายฝกอบรมเยาวชน  - - 100,000     100,000     จํานวนผูเขา เยาวชนเห็นคุณคา กองการศึกษาฯ

จิตสํานึกและตระหนักใน (2559:100,000) รวมโครงการ และมีความตระหนัก

การรักษาทรัพยากร (2558:100,000) ใสใจในการรักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

21 เรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือจัดกิจกรรมการเขา จัดนักเรียนเขาคายทาง - - 100,000     100,000     จํานวนผูเขา นักเรียนและครูได กองการศึกษาฯ

ดาราศาสตรและสิ่งแวดลอม คายเรียนรู วิทยาศาสตรดาราศาสตรและ รวมโครงการ ปฏิบัติจริงในการจัด

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู สิ่งแวดลอม กิจกรรมการเรียนรู

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการจัดทํา เพื่อสงเสริมใหประชาชน รณรงคเพื่อยุติความรุนแรงตอ 500,000       500,000       500,000       500,000       ผลสําเร็จ ประชาชนมีความรู สน.ปลัดฯ

โครงการรณรงคเพ่ือยุติ มีความรูความเขาใจ ผูหญิงในประเทศไทย ของโครงการ ความเขาใจกฎหมาย  

ความรุนแรงตอผูหญิงใน กฎหมาย ไดรูถึงสิทธิ ไดรูถึงสิทธิและ

ประเทศไทย และหนาที่ของตน หนาที่ของตน 

เพ่ือลดปญหาการถูก ลดปญหาการถูก

เอารัดเอาเปรียบ เอารัดเอาเปรียบ

2 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือแสดงความจงรัก จัดกิจกรรมและโครงการ        500,000        500,000 500,000       500,000       จํานวน แสดงความจงรัก สน.ปลัดฯ

โครงการการจัดกิจกรรม ภักดีสํานึกในพระมหา เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการ กิจกรรมที่ ภักดีสํานึกใน กองแผนฯ

เฉลิมพระเกียรติ และ กรุณาธิคุณ หรือสนับสนุนโครงการอันเน่ือง สนับสนุน พระมหากรุณาธิคุณ

สนับสนุนโครงการอัน มาจากพระราชดําริของพระบาท โครงการ

เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

และสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินนีาถฯลฯ

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  

ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59
0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24  ส.ค. 53

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนน สงเสรมิสนับสนุนการดําเนินงาน        500,000        500,000 500,000       500,000       จํานวน สงเสริมสนับสนุน สน.ปลัดฯ

โครงการการจัดกิจกรรม การดําเนินงานตามหลัก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ การดําเนินงานตาม กองแผนฯ

เฉลิมพระเกียรติ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน สนับสนุน หลักปรัชญาของ

สนับสนุนโครงการอัน พอเพียง ระดับครัวเรือน และระดับ อปท. โดยถือปฏิบัติตาม โครงการ เศรษฐกิจพอเพีย

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ระดับชุมชน และระดับ หนังสือกรมสงเสรมิการปกครอง ระดับครัวเรือน 

อปท. ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท ระดับชุมชน และ

0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24  ส.ค. 53 ระดับ อปท.
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ดวนท่ีสุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

4 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือใหประชาชนมี การบํารุงและสงเสริมการ        500,000        500,000 500,000       500,000       จํานวน ประชาชนมีรายได สน.ปลัดฯ

โครงการตามนโยบาย รายไดเพียงพอตอการ ประกอบอาชีพของประชาชน กิจกรรมที่ เพียงพอตอการ กองแผนฯ

ของรฐับาล  คณะรักษา ดํารงชีวิตและสามารถ เพ่ือใหประชาชนมีรายได สนับสนุน ดํารงชีวิตและ

ความสงบแหงชาติ (คสช.) พ่ึงพาตนเองไดอยาง เพียงพอตอการดํารงชีวิตและ โครงการ สามารถพ่ึงพา

และกระทรวงมหาดไทย ย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตนเองไดอยางยั่งยืน

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  

ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 

ลงวันที่ 15 ก.ค. 59

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 365 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนคาใชจายใน จัดฝกอบรมดานบทบาทภาวะ 150,000       150,000       150,000       150,000       ผลสําเร็จ เสริมสรางบทบาท กองแผนฯ

โครงการเสริมสราง การจัดทําโครงการ ผูนําและการเสริมสรางบทบาท (2560:150,000) ของโครงการ และภาวะผูนําสตรี

บทบาทและภาวะ เสริมสรางบทบาทและ สตรีใหแก กลุมสตรี ผูนําชุมชน  จังหวัดสระบุรี

ผูนําสตรีจังหวัดสระบุรี ภาวะผูนําสตรี สตรี  กลุมเยาวชนสตรี
จังหวัดสระบุรี ตามโครงการของ อบจ.สบ.

6 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการสราง จัดทําโครงการฝกอาชีพตาง ๆ        500,000        500,000 500,000       500,000       ผลสําเร็จของ รวมกันคิดรวมกัน กองแผนฯ

โครงการสงเสริมอาชีพ อาชีพและรายไดให ใหกับกลุมสตรี ผูพิการ โครงการ กําหนดทิศทางและ

แกราษฎรในจังหวัด ผูดอยโอกาส ในจังหวัดสระบุรี กิจกรรมการพัฒนา

และสงเสริมเศรษฐกิจ ตามโครงการของ อบจ.สบ. ของชุมชน โดยยึด

พอเพียง ลดการพ่ึงพาจาก

ภายนอก

7 คาใชจายในการดําเนิน เพ่ือเปนการสราง สงเสริมอาชีพตาง ๆ ที่เปน 500,000       500,000       500,000       500,000       ผลสําเร็จของ เปนการสราง กองแผนฯ

โครงการสงเสริมอาชีพ อาชีพและรายไดให การสรางอาชีพและรายไดแก โครงการ อาชีพและรายได

ตาง ๆ จังหวัดสระบุรี แกราษฎรในจังหวัด ราษฎร และสงเสริมเศรษฐกิจ แกราษฎร และ

และสงเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง และคาจัดทําเอกสาร สงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง เผยแพรประชาสัมพันธ พอเพียง

โครงการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 366 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือศึกษา เรียนรู บุคลากรทางการศึกษา          200,000          200,000          200,000          200,000 รอยละของ ศึกษา เรียนรู กองการศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการขับเคลื่อน ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง (2560:200,000) จํานวนผูเขา แนวทางมีการขับ

สงเสริมประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจ ลูกจางประจํา (2559:200,000) รวมโครงการ เคลื่อนเศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นํามาประยุกตใชให และผูเก่ียวของ จํานวน 50 คน (2558:200,000) พอเพียง นํามา

พอเพียง การฝกอบรม เหมาะสม และขยาย ประยุกตใชให

สัมมนาทางวิชาการ และ ผลสูประชาชนและ เหมาะสม และ

อ่ืน ๆ ชุมชน ขยายผลสู

ประชาชนและ

ชุมชน

9 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือจัดทําแหลงเรียนรู จัดทําแหลงเรียนรูดานการ - 800,000       - - รอยละของ โรงเรียนมีแหลง กองการศึกษาฯ

ศูนยการเรียนรูเกษตร ดานเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญา จํานวนผูเขา เรียนรูดานเกษตร ร.ร.หรเทพฯ

ทฤษฎีใหมตามปรัชญา ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ รวมโครงการ ทฤษฎีใหมตาม

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษา และ ปรัชญาเศรษฐกิจ

ร.ร.หรเทพฯ ประชาชนผูสนใจ ภายใน พอเพียง สําหรับ

ร.ร.หรเทพฯ โดยมีพ้ืนฐาน นักเรียน นักศึกษา

การเรียนที่ครอบคลุมทุกดาน ประชาชน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01

- 367 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางโรงเลี้ยงไก เพ่ือใหนักเรียนได กอสรางโรงเลี้ยงไก  -          500,000 - - รอยละของ นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ศึกษาเรียนรูการเลี้ยงไก ตามแบบ อบจ.สบ. กําหนด นักเรียนที่ได หรเพทฯ มีความรู  ร.ร.หรเทพฯ

เพ่ือการประกอบ ศึกษาเรียนรู ในการเลี้ยงไกและ

อาชีพตามแนวทาง สามารถนําไป

ปรัชญาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพได

พอพียง ในอนาคต

11 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสรางความรูความ จัดตั้งศนูยการเรียนรูการ - 1,000,000     - - รอยละของ มีความตระหนักใน กองการศึกษาฯ

ศูนยการเรียนรูการขับ เขาใจและความ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนผูเขา การขับเคลื่อน

เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักในการดําเนิน สําหรับประชาชนและผูที่ รวมกิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ

การภายใตปรัชญา เก่ียวของทุกภาคสวน ไดใช พอเพียง และเปน

เศรษฐกิจพอเพียงแก เปนเครื่องมือในในการศึกษา ไปในทิศทางเดียวกัน

คณะทํางานขับเคลื่อน และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ สามารถสรางพลัง

ยุทธศาสตรการพัฒนา พอเพียงมาดํารงชีวิต ชุมชน

จังหวัดในระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนสู

/อําเภอและผูนําทองถิ่น ความพอเพียงและ
นําไปใชกับชีวิต

ประจําวัน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 368 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 คาใชจายในการพัฒนา เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู จัดฝกอบรมและดูงาน - - 1,000,000     - จํานวนผูเขา นักเรียนเรียนรู กองการศึกษาฯ

การจัดการเรียนรูเกษตร การเกษตรแบบ ฝกอบรมดูงาน การเกษตรแบบ

ทฤษฎีใหมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะนําผลผลิตมาใช พอเพียง

ของ ร.ร.หรเทพฯ ปรุงอาหารและเปน นําผลผลิตมาใช

แนวทางใหนักเรียนได ปรุงอาหารและ

มีความรูในการทําการ เปนแนวทางให

เกษตรแบบเศรษฐกิจ นักเรียนไดมีความ

พอเพียงนําไปขายเปน รูในการทําการ
การเพิ่มรายไดแก เกษตรแบบเศรษฐกิจ

ครอบครัว พอเพียง

นําไปขายเปนการ

เพ่ิมรายไดแก

ครอบครัว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางหลังคาคลมุ เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ หลังคาคลุม 4,950,000      -  - -             หลังคาคลุม สามารถรองรับกิจกรรม กองชาง
บริเวณสนามบาสเกตบอล (แหงท่ี 2) และการใหบริการกับ กวาง 28 ม. ยาว 48 ม. ตามแบบอบจ.สบ. ตางๆและการใหบริการกับ กองการศกึษาฯ

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนไดหลากหลาย หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ประชาชนไดหลากหลาย

สระบุรี อ.มืองสระบุรี มากยิ่งขึ้น 1,344 ตร.ม.ตามแบบอบจ.สบ ของประชาชน มากยิ่งขึ้น

จ.สระบุรี

2 ปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบไฟฟา 10,374,000    -  - -             สนามกีฬา ประสิทธิภาพในการ กองชาง

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ในการทํางานในระบบ ปรับปรุงระบบรางระบายน้ํา ระบบไฟฟา ทํางานเพ่ิมขึ้น กองการศกึษาฯ

สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ตางๆ ใหเต็มที่และ ปรับปรุงลานอเนกประสงค ระบบรางระบายน้ํา มีสถานที่รองรับ

จ.สระบุรี รองรับผูมารับบริการ ปรับปรุงสนามฟุตซอล ลานอเนกประสงค ผูมาติดตออยางเพียงพอ

 เพ่ือระบบสาธารณโูภค ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล มีระบบสาธารณูปโภค

ที่รองรับการทํางาน (แหงท่ี 1) สนามบาสเกตบอล ที่ไดมาตรฐาน

ที่เพียงพอ ปรับปรุงสนามฟุตลอลที่สอง สนามฟุตบอล ความปลอดภัยในชีวิต

เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย ปรับปรงภูมิทัศนโดยรอบฯ ภูมิทัศนโดยรอบ และทรัพยสินเพ่ิมข้ึน

 ในชีวิตและทรัพยสิน ตามแบบอบจ.สบ เปนไปตาม

มาตรฐาน/แบบ

รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

3 ปายประชาสัมพันธ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปายประชาสัมพันธ 440,000       -  - -             ปายประชาสัมพันธ ประสิทธิภาพในการ กองชาง

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ในการประชาสัมพันธ กวาง 2.4 ม.x ยาว 4.8 ม. เปนไปตามแบบ ประชาสัมพันธขอมูล

สระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี ขอมูล ขาวสารตางๆ สูง 4.9 ม. จํานวน 4 ปาย และจํานวน ขาวสารตางๆ 

จ.สระบุรี ในทุกดาน โดยเฉพาะ ตามแบบอบจ.สบ รอยละความพึงพอใจ ในทุกดาน โดยเฉพาะ

เรื่องสาธารณสุข ของประชาชน เรื่องสาธารณสุข

ครอบคลุม ครบถวน

 -371 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 คาใชจายโครงการออก เพ่ือสงเสริมให ประชาชน  เด็ก  เยาวชน 100,000         100,000    100,000     100,000    จํานวนผูเขา ประชาชนไดออก กองการศึกษาฯ

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ประชาชนไดออก ประมาณ   50   คน (2560:100,000) รวมกิจกรรม กําลังกาย มีสุขภาพ

(รํากระบอง-แอโรบิคแดนซ) กําลังกาย มีสุขภาพ (2559:100,000) รางกายแข็งแรง

รางกายแข็งแรงสมบูรณ (2558:100,000) สมบูรณ
(2557:100,000)

5 จางเหมาดูแลรักษาความ เพ่ือบริหารจัดการดาน เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 1,800,000       1,800,000  1,800,000  1,800,000  รอยละของ เกิดความคลองตัวใน กองการศึกษาฯ

สะอาด รักษาความ การใหบริการสระวายน้ํา ใชบริการ ประมาณ 100 คนตอ (2560:1,800,000)  จํานวนผูมา การทํางานและงาน

ปลอดภัย และการจาง ครบวงจร สัปดาห (2559:1,800,000)  ใชบริการ สําเร็จลุลวงไปดวยดี

เหมาบริการอ่ืน ๆ ที่ เพ่ือบริการใหกับผูใช   (2558:1,800,000)  

เก่ียวของกับสระวายน้ํา บริการไดรับประโยชน  (2557:1,800,000)  

ของ อบจ.สบ. และไดรับความปลอดภัย

6 คาใชจายในการจัดทํา เพื่อสรางความรูรัก การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ 500,000         500,000    500,000     500,000    สรางความรูรัก กองการศึกษาฯ

โครงการสงเสริมและ สามัคคีของประชาชน เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของ สามัคคขีอง

สนับสนุนการสรางความ ในชุมชน ประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชน

ความปองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกคลองหวยอีลา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 9 ม. -              -              3,000,000    - รอยละระยะทาง ประชาชนมีน้ําไวใชใน กองชาง

ดานหลัง อบต.บานปา ถึงถนนมิตรภาพ ในการอุปโภคบริโภค กนคลองกวางเฉลี่ย 5 ม. ที่ขุดลอก การอุปโภค บริโภค 

ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใชใน ลึกเฉลี่ย 4 ม.ยาว 1,100 ม. รอยละความพึงพอใจ และเพียงพอตอการ

 การทําเกษตรอยางทั่วถึง หรือคิดเปนปริมาณดินขุด ของประชาชน ทําเกษตร

ไมนอยกวา 90,750 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

 

2 ขุดลอกฝายและคลองบานทาน้ําออย เพ่ือใชเปนที่กักเก็บนํ้า ขุดลอกฝายพื้นที่ประมาณ 4,620,000     -              -            -             รอยละระยะทาง ใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 9 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก เพื่อการอุปโภค บริโภค 14,200 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ท่ีขุดลอก ใชในการอุปโภค 

จ.สระบุรี เพ่ือการเกษตร 3 ม.หรือคิดเปนปริมาณดินขุด รอยละความพึงพอใจ บริโภค

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น ไมนอยกวา 52,400 ลบ.ม. ของประชาชน ใชในการเกษตร

จุดเริ่มตน N 14.978042 ปองกันนํ้าทวม ปากคลองกวางเฉลี่ย 16 ม. ชวยระบายน้ําเร็วขึ้น

E 101.104998 กนคลองกวางเฉลี่ย 8 ม. ปองกันนํ้าทวม

จุดสิ้นสุด N 14.978158 ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

E 101.405020 ระยะทาง 2,400 ม.

ปริมาณดินเลน วัชพืช 

ไมนอยกวา 50,400 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

3 ขุดลอกอางเก็บน้ํา เพ่ือใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา ขุดลอกอางเก็บน้ําลึกเฉลี่ย -              -              9,120,000   -             รอยละที่ขุดลอก ใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 8 ต.ลําพญากลาง เพื่อการอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ใชในการอุปโภค บริโภค 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการเกษตร ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน ใชในการเกษตร

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น  ชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น

ปองกันนํ้าทวม ปองกันนํ้าทวม

4 ขุดลอกฝายน้ําลน เพ่ือใชเปนที่กักเก็บนํ้า ขุดลอกฝายน้ําลนลึกเฉลี่ย -              10,000,000   -            -             รอยละที่ขุดลอก ใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 2 ต.ลําพญากลาง เพื่อการอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ใชในการอุปโภค บริโภค 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการเกษตร ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน ใชในการเกษตร

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น  ชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น

ปองกันนํ้าทวม ปองกันนํ้าทวม

5 ขุดลอกอางเก็บน้ํา เพ่ือใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา ขุดลอกอางเก็บน้ําลึกเฉลี่ย -              5,000,000     -            -             รอยละที่ขุดลอก ใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 9 ต.ลําพญากลาง เพื่อการอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ใชในการอุปโภค บริโภค 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการเกษตร ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน ใชในการเกษตร

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น  ชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น

ปองกันนํ้าทวม ปองกันนํ้าทวม
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

6 ขุดลอกฝายน้ําโคกนนทรี เพ่ือใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา ขุดลอกฝายน้ําลนลกึเฉลี่ย -              -              -             10,000,000   รอยละที่ขุดลอก ใชเปนท่ีกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 17 ต.ลําพญากลาง เพ่ือการอุปโภค บริโภค จากเดิม 1.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ใชในการอุปโภค บริโภค 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือการเกษตร ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน ใชในการเกษตร

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น  ชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น

ปองกันนํ้าทวม ปองกันนํ้าทวม

7 ขุดลอกคลอง หมูที่ 3 ต.ดอนพุด เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 11 ม. -              -              1,649,000    - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

อ.ดอนพุด เชื่อมตอ ต.ไผขวาง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

ต.โคกใหญ อ.บานหมอ จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 5 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

(คลอง 23 ขวา) ทําการเกษตร ยาว 9,000 ม. ของประชาชน มากขึ้น

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 47,250 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.593527

E 100.626994

จุดสิ้นสุด N 14.627396

E 100.696936
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

8 ขุดลอกคลอง หมูที่ 7,3,5 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ชวงที่ 1 -              -              1,960,000   -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ต.ไผหลิ่ว ต.ดอนพุด เชื่อมตอ สามารถกักเก็บน้ําไวใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 10 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ ลึกเฉลี่ย 3 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

 ทําการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 6 ม. ของประชาชน มากขึ้น

ยาว 6,000 ม.

จุดเริ่มตน N 14.628924 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

E 100.633778 ไมนอยกวา 31,500 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด N 14.637905 ชวงที่ 2

E 100.671509 ปากคลองกวางเฉลี่ย 10 ม.

ลึกเฉลี่ย 3 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 6 ม.

ยาว 1,700 ม.

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 8,925 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

9 ขุดลอกคลอง เพื่อใชเปนที่กักเก็บน้ํา ชวงที่ 1 -              -              -            1,919,000    รอยละระยะทาง ใชเปนที่กักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 6 ต.ไผหลิ่ว เชื่อม หมูที่ 6,9 เพื่อการอุปโภค บริโภค ปากคลองกวางเฉลี่ย 9 ม. ที่ขุดลอก ใชในการอุปโภค บริโภค 

ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เพื่อการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 4 ม. รอยละความพึงพอใจ ใชในการเกษตร

 เพื่อชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ของประชาชน ชวยระบายน้ําใหเร็วขึ้น

ปองกันน้ําทวม ระยะทาง 2,000 ม. ปองกันน้ําทวม

ปริมาณดินเลน วัชพืช  

ไมนอยกวา 13,900 ลบ.ม.

ชวงที่ 2

ปากคลองกวางเฉลี่ย 14 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 9 ม.

ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. 

ระยะทาง 3,500 ม.

ปริมาณดินเลน วัชพืช

ไมนอยกวา 42,087 ลบ.ม.

รวมคดิเปนปริมาณดินเลน

วัชพืชไมนอยกวา

55,987 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

- 377 -



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

10 ขุดลอกคลองแมนํ้าใน หมูท่ี 2,7,6 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ชวงที่ 1 3,357,900     -              -             - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สามารถกักเก็บน้ําไวใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 20 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

 ในการอุปโภค บริโภคและ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 13 ม. ของประชาชน มากขึ้น

จุดเริ่มตน N 14.299593 ยาว 1,425 ม.

E 100.945485 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.272582 ชวงที่ 3 ไมนอยกวา 28,850 ลบ.ม.

E 100.951601 ปากคลองกวางเฉลี่ย 35 ม. ชวงที่ 2

ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ปากคลองกวางเฉลี่ย 30 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 28 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

ยาวประมาณ 1,350 ม. กนคลองกวางเฉลี่ย 23 ม.

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด ยาว 522 ม.  

ไมนอยกวา 42,525 ลบ.ม. หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

หรือรวมคดิเปนปริมาณ ไมนอยกวา 17,090 ลบ.ม.

ดินขุดและวัชพืชไมนอยกวา

88,465 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

11 ขุดลอกคลองลาํศาลา หมูท่ี 1 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 15 ม. 1,285,200     -              -             - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ถึงหมูที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 9 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร ยาว 3,580 ม. ของประชาชน มากขึ้น

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 30,430 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.339408

E 100.957105

จุดสิ้นสุด N 14.310260

E 100.954412
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

12 ขุดลอกคลองรุจิณรงค หมูท่ี 7 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ชวงที่ 1 869,900        -              -             - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สามารถกักเก็บน้ําไวใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 10 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

 ในการอุปโภค บริโภคและ ลึกเฉลี่ย 3 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 4 ม. ของประชาชน มากขึ้น

จุดเริ่มตน N 14.291235 ยาว 650 ม.

E 100.956299 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.306549 ชวงที่ 3 ไมนอยกวา 3,900 ลบ.ม.

E 100.958993 ปากคลองกวางเฉลี่ย 15 ม. ชวงที่ 2

ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ปากคลองกวางเฉลี่ย 13 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 8 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.

ยาวประมาณ 1,320 ม. กนคลองกวางเฉลี่ย 7 ม.

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด ยาว 735 ม.  

ไมนอยกวา 11,550 ลบ.ม. หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

หรือรวมคดิเปนปริมาณ ไมนอยกวา 5,500 ลบ.ม.

ดินขุดและวัชพืชไมนอยกวา

20,950 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

13 ขุดลอกคลอง 26 หมูท่ี 3 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 25 ม. -              -              -            2,863,000    รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ถึงหมูที่ 7 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 5 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 13 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร ยาว 3,150 ม. ของประชาชน มากขึ้น

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 36,000 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.336599

E 100.950315

จุดสิ้นสุด N 14.323932

E 100.923390
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

14 ขุดลอกคลองลาดปลาเคา หมูที่ 1 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 11 ม. -              -              762,000       - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ถึงหมูที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 5 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

จุดเริ่มตน N 14.331768 ทําการเกษตร ยาว 2,950 ม. ของประชาชน มากขึ้น

E 100.941773 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.308368 ไมนอยกวา 19,175 ลบ.ม.

E 100.948726 ตามแบบ อบจ.สบ.

15 ขุดลอกคลองหนองสรวง หมูท่ี 4 ถึง เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 16 ม. -              -              1,557,000    - รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

 หมูที่ 5 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 9 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

จุดเริ่มตน N 14.337801 ทําการเกษตร ยาว 3,707 ม. ของประชาชน มากขึ้น

E 100.992497 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.323794 ไมนอยกวา 34,200 ลบ.ม.

E 100.955306 ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

16 ขุดลอกคลองหนองโพธิ์ เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให คลองหนองโพธิ์ -              -              347,000      -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

คลองสอง หมูท่ี 10 สามารถกักเก็บน้ําไวใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 17 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 10 ม. ของประชาชน มากขึ้น

จุดเริ่มตน N 14.347715 ยาว 1,000 ม.

E 100.992133 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.348608 ไมนอยกวา 8,250 ลบ.ม.

E 100.001116 คลองสอง

ปากคลองกวางเฉลี่ย 11 ม.

ลึกเฉลี่ย 3 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 3 ม.

ยาว 410 ม.

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 410 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

17 ขุดลอกคลองหนองรี หมูท่ี 2 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 15 ม. -              -              380,000      -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 8 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร ยาว 1,140 ม. ของประชาชน มากขึ้น

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 8,265 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.346122

E 100.958723

จุดสิ้นสุด N 14.352922

E 100.952175
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

18 ขุดลอกคลองซอยหลังโรงสีบางกง เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ชวงที่ 1 -              -              201,000      -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

หมูท่ี 8 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ปากคลองกวางเฉลี่ย 9 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร กนคลองกวางเฉลี่ย 4 ม. ของประชาชน มากขึ้น

จุดเริ่มตน N 14.313656 ยาว 1,200 ม.

E 100.953274 หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

จุดสิ้นสุด N 14.323290 ไมนอยกวา 2,700 ลบ.ม.

E 100.975794 ชวงที่ 2

ปากคลองกวางเฉลี่ย 6 ม.

ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

กนคลองกวางเฉลี่ย 1 ม.

ยาว 2,150 ม.

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 1,160 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

19 ขุดลอกคลองหนอง ซอย 26 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 12 ม. -              -              233,000      -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

หมูท่ี 3 ถึงหมูที่ 9 ต.หนองสรวง สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 3 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 6 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

ทําการเกษตร ยาว 1,650 ม. ของประชาชน มากขึ้น

หรือคิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 5,360 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.345045

E 100.933850

จุดสิ้นสุด N 14.333050

E 100.941878
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

20 ขุดลอกคลองสายเลียบคลองชลประทาน เพื่อพัฒนาแหลงน้ําให ปากคลองกวางเฉลี่ย 14 ม. 3,160,000     -              -            -             รอยละระยะทาง บรรเทาปญหาน้ําทวม กองชาง

ชัยนาท-ปาสัก (ฝงขวา) หมูท่ี 7 สามารถกักเก็บน้ําไวใช ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ที่ขุดลอก เกษตรมีน้ําไวใชตลอดป

ต.บานกลับ ถึง หมุที่ 3 ต.บานโปรง ในการอุปโภค บริโภคและ กนคลองกวางเฉลี่ย 8 ม. รอยละความพึงพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมตอหมูท่ี 11 (บานตอยาง) ทําการเกษตร ยาวประมาณ 10,000 ม. ของประชาชน มากขึ้น

ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี หรือคดิเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 85,000 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มตน N 14.739632

E 100.667394

จุดสิ้นสุด N 14.662169

E 100.740076
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการพาณิชย
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงตลาดสด เพ่ือเปนตามหลักเกณฑ ปรับปรุงงานโครงสราง 1,999,900    -  - -             ระบบไฟฟา เปนตามหลักเกณฑ กองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ถูกสุขลักษณะ สะอาด งานพ้ืน งานหลังคา งานสี ระบบสุขภิบาล ถูกสุขลักษณะ สะอาด สํานักปลัดฯ

สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบอาคาร เสริมสรางภาพลักษณ

จ.สระบุรี เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล เชน งานโครงสราง ความปลอดภัยในชีวิต

 ในชีวิตและทรัพยสิน และดับเพลิง พ้ืน หลังคา สี และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

ตามแบบอบจ.สบ เปนไปตาม

 มาตรฐาน/แบบ

 รอยละความพึงพอใจ

 ของประชาชน

  

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการเดินทาง เพ่ือใหความชวยเหลือ ผูปวยที่ยากไร จํานวนไมนอย 1,200,000        1,200,000   1,200,000    1,200,000    รอยละของ เปนการพัฒนาและ สน.ปลัดฯ

ของผูปวยที่ยากไร เพ่ือเขา ผูปวยที่ยากไร สําหรับ กวา  200  คน ผูปวยยากไร สงเสริมคุณภาพชีวิต

รับการรักษาพยาบาล ณ คาใชจายในการเดินทาง ของประชาชนใหมี

สถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือเขารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พยาบาล ณ สถานพยาบาล

ของรัฐ ตามระเบียบ มท 

วาดวยคาใชจายในการ

สงเคราะหผูปวยที่ยากไร 

ของ อบจ. พ.ศ. 2560

2 เงนิสมทบสํานักงานหลัก เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ เงนิสมทบสํานักงานหลัก 4,000,000        4,000,000   4,000,000    4,000,000    รอยละของ พัฒนาศักยภาพและ กองคลัง

ประกันสุขภาพแหงชาติ ความเขมแข็งขององคกร ประกันสุขภาพแหงชาติ (2560:5,000,000) จํานวนคน ความเขมแข็งของ

คนพิการและองคกร กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่ (2559:5,000,000) พิการที่มา องคกรคนพิการและ

ผูสูงอายุและองคกรอ่ืนๆ จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด (2558:5,000,000) ใชบริการ องคกรผูสูงอายุและ

(2557:5,000,000) องคกรอื่นๆ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

 แผนงานเคหะและชุมชน
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังไฟฟาแสงสวางแบบประติมากรรม เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟประติมากรรม 9,960,000     -            -            -            รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณทางเขาผาเสด็จ หมูที่ 5 มีแสงสวางทั่วถึง สูง 6 เมตร จํานวน 90 ตน ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อประโยชนในการสัญจร พรอมขยายแนวเขตไฟฟา การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

ของประชาชนทั่วไป หมอแปลงและอุปกรณ ลดลง อาชญากรรมได

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ครบชุด ตามแบบ อบจ.สบ.  รอยละความพึงพอใจ นักทองเที่ยวพึงพอใจ

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของ  ของประชาชน

แหลงทองเที่ยว รอยละของ

นักทองเที่ยว

 พึงพอใจ

2 ติดต้ังไฟฟาแสงสวางแบบประติมากรรม เพื่อใหบริเวณดังกลาว ติดต้ังโคมไฟประติมากรรม 6,344,000     -            -            -            รอยละของโคมไฟ ประชาชนท่ัวไปไดรับ กองชาง

บริเวณรอบบึงตลาดไชย หมูที่ 8 มีแสงสวางทั่วถึง สูง 6 เมตร จํานวน 60 ตน ที่ติดตั้ง อุบัติเหตุ ประโยชนในการสัญจร

ต.สองคอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อประโยชนในการสัญจร พรอมขยายแนวเขตไฟฟา การอาชญากรรม ปองกันการเกิด-

ของประชาชนทั่วไป หมอแปลงและอุปกรณ ลดลง อาชญากรรมได

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ครบชุด ตามแบบ อบจ.สบ.  รอยละความพึงพอใจ นักทองเที่ยวพึงพอใจ

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของ ของประชาชน

แหลงทองเที่ยว รอยละของ

นักทองเที่ยว

พึงพอใจ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนการสงเสริมการ สงเสริมการทองเที่ยวใน 100,000         100,000      100,000      100,000     ผลสําเร็จของ เปนการสงเสริมการ สํานักปลัดฯ

โครงการสงเสริมการ ทองเที่ยวในภาพรวม ภาพรวมของจังหวัดสระบุรี (2560:100,000) โครงการ ทองเที่ยวของจังหวัด

ทองเที่ยวในภาพรวมของ ของจังหวัดสระบุรี ของ อบจ.สบ. (2559:100,000) ราษฎรมีรายได

จังหวัดสระบุรี เพ่ือสงเสริมรายไดของ (2558:100,000) เพ่ิมขึ้นและเศรษฐกิจ
ของ อบจ.สบ. ราษฎรและกระตุน (2557:500,000) ของจังหวัดสระบุรี

เศรษฐกิจของ   มาจากนักทองเที่ยว

จังหวัดสระบุรี 

จากการทองเที่ยว

2 สนับสนุนจัดทําปาย เพ่ือประชาสัมพันธ จัดทําปายประชาสัมพันธ  1,000,000      1,000,000    1,000,000   1,000,000   ผลสําเร็จของ นักทองเท่ียวรูจัก สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ ปายแผนที่ แหลงทองเท่ียวสถานที่ ปายแผนที่แสดงแหลง โครงการ แหลงทองเท่ียวตางๆ 

ที่แสดงแหลงทองเที่ยว ทองเที่ยวตางๆ ทองเที่ยว ภายในเขต เปนการสงเสริมการ

ภายในเขตจังหวัดสระบุรี ภายในจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทองเที่ยว

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริมและ การจัดกิจกรรมและโครงการ 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน ประชาชนมีความ สน.ปลัดฯ

โครงการสงเสริมและ สนับสนุนใหประชาชน ในการปกปองสถานบันสําคัญ กิจกรรมที่ จงรักภักดีพรอมที่จะ กองแผนฯ

สนับสนุนการสรางความ มีความจงรักภักดีพรอม ของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน สนับสนุน ปกปองเทิดทูน และ   

ปองดองและสมานฉันท ท่ีจะปกปองเทิดทูน พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบัน โครงการ รักษาไวซึ่งสถาบัน
ของคนในชาติ และรักษาไวซึ่งสถาบัน ของชาติอันเปนศูนยรวมแหง สําคัญของชาติ

สําคัญของชาติ ความเปนชาติและความสามัคคี

ของคนในชาติ โดย อปท. 

จัดทําหรือสนับสนุนโครงการ

ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

และใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมดังกลาวดวย

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด

ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่

31 ก.ค. 57

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 คาใชจายในการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมและ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน สงเสริมและสนับสนุน สน.ปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สนับสนุนใหประชาชน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา กิจกรรมที่ ใหประชาชนมีความ กองแผนฯ

พระเจาอยูหัวมหาวชิรา มีความจงรักภักดีพรอม พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ สนับสนุน จงรักภักดีพรอมที่จะ กองการศึกษาฯ

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปกปองเทิดทูน บดินทรเทพยวรางกูร โครงการ ปกปองเทิดทูนและ 

และรักษาไวซึ่งสถาบัน รักษาไวซึ่งสถาบัน

สําคัญของชาติ สําคัญของชาติ

5 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมและโครงการ 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน จัดกิจกรรม สน.ปลัดฯ

โครงการการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และ เฉลิมพระเกียรติ การดําเนิน กิจกรรมที่ เฉลิมพระเกียรติ และ กองแผนฯ

เฉลิมพระเกียรติ และ สนับสนุนโครงการอัน การหรือสนับสนุนโครงการ สนับสนุน สนับสนุนโครงการ   

สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจาก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการ อันเนื่องมาจาก
เน่ืองมาจากพระราชดําริ พระราชดําริ ของพระบามสมเด็จพระเจา พระราชดําริ

อยูหัวฯ และ

สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนีาถฯลฯ

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่

15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 คาใชจายในการจัดการ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง ปายประชาสัมพันธ เสื้อกีฬา 300,000         300,000      300,000      300,000     รอยละของ ประชาชนมีความ กองแผนฯ

แขงขันเดิน - ว่ิง และเทิดพระเกียรติแด ถวยรางวัล  ประกาศนียบัตร (2560:500,000) จํานวนที่เขา จงรักภักดีพรอมที่จะ   

เทิดพระเกียรติพระบาท พระบาทสมเด็จ โล  น้ําดื่ม  อาหารวาง (2559:500,000) รวมกิจกรรม ปกปองเทิดทูน และ   

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระเจาอยูหัวฯ เต็นบริการ คากรรมการ (2558:500,000) รักษาไวซึ่งสถาบัน
เพ่ือสงเสริมการมี และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน (2557:500,000) สําคัญของชาติ

สวนรวมของครอบครัว เพ่ือการนี้

และประชาชนทั่วไป

7 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริสนับสนุนให การจัดกิจกรรมในการ 200,000         200,000      200,000      200,000     จํานวน ประชาชนมีความ สน.ปลัดฯ

โครงการการจัดกิจกรรม ประชาชนมีความจงรัก ประชาสัมพันธเชิญชวน หรือ กิจกรรมที่ จงรักภักดีพรอมที่จะ กองแผนฯ

เฉลิมพระเกียรติ และ ภักดีพรอมที่จะปกปอง อํานวยความสะดวกใหกับ สนับสนุน ปกปองเทิดทูน และ   

สนับสนุนโครงการอัน เทิดทูน และรักษาไวซึ่ง ประชาชนเพ่ือมารวมงานพิธี โครงการ รักษาไวซึ่งสถาบัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สถาบันสําคัญของชาติ และพระราชพิธีตาง ๆ สําคัญของชาติ

ตามหนังสือสั่งการกระทรวง 

มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0310.4/ว 2128 ลงวันที่
15 ก.ค. 59

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริมและ การจัดกิจกรรมอันเปนการ 500,000         500,000      500,000      500,000     จํานวน สงเสริมและสนันสุน สน.ปลัดฯ

โครงการสงเสริมและ สนับสนุนการสรางความ พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา กิจกรรมที่ การสรางความปองดอง กองแผนฯ

สนับสนุนการสรางความ ปองดองและสมานฉันท พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึด สนับสนุน และสมานฉันทของคน

ปองดองและสมานฉันท ของคนในชาติอันเปนการ เหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจ โครงการ ในชาติ อันเปนการ

ของคนในชาติ พิทักษไวซึ่งชาติ ศาสนา ของประชาชนไทยทั้งชาติ พิทักษไวซึ่งชาติ 

พระมหากษัตริย อันเปน ตามหนังสือสั่งการกระทรวง ศาสนา พระมหากษัตรยิ

ที่ยึดเหนี่ยวและเปน มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและ

ศูนยรวมจิตใจของ 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ เปนศูนยรวมจิตใจของ

ประชาชนไทยทั้งชาติ 15 ก.ค. 59 ประชาชนไทยทั้งชาติ

9 เวียนเทียนวันมาฆะ เพ่ือเปนการอนุรักษและ ขาราชการ ลูกจาง นักเรียน 450,000         450,000      450,000      450,000     รอยละของ ไดดําเนินการอนุรักษ กองการศึกษาฯ

ไหวพระพุทธฉาย สืบสานขนบธรรมเนียม นักศึกษา และประชาชน (2559:275,000) จํานวนผูเขา และสืบสาน

จังหวัดสระบุรี ศาสนพิธีอันดีงามให ในจังหวัดสระบุรี (2558:275,000) รวมกิจกรรม ขนบธรรมเนียม

คงอยู ประมาณ  3,000  คน (2557:410,000) ศาสนพิธีอันดีงามให
เพ่ือเปนการปลูกฝงให คงอยู

เยาวชน ประชาชน ไดจัดกิจกรรมปลูกฝง

มีความสนใจ ใหเยาวชน ประชาชน 

พระพุทธศาสนามาก มีความสนใจ

ยิ่งข้ึน พระพุทธศาสนามาก

ยิ่งข้ึน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริมกิจกรรมวัน เด็ก  เยาวชน  ขาราชการ 500,000         500,000      500,000      500,000     รอยละของ เด็ก เยาวชน ไดเห็น กองการศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พนักงานจาง  ลูกจางสังกัด (2560:500,000) จํานวนผูเขา ถึงความสําคัญของ

วันสําคัญตาง ๆ กับชาติ  ศาสนา   อบจ.สบ  และประชาชน (2559:200,000) รวมกิจกรรม การจัดกิจกรรม

พระมหากษัตริย เด็ก  ประมาณ  500  คน (2558:200,000) วันสําคัญที่เก่ียวของ

เยาวชน  งานพิธี (2557:1,000,000) กับวันชาติ ศาสนา

งานรัฐพิธี ฯลฯ และพระมหากษัตริย

11 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือสงเสริมอนุรักษ เด็ก เยาวชน ขาราชการ 1,000,000      1,000,000    1,000,000   1,000,000   รอยละของ ไดสงเสริมอนุรักษ กองการศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ วัฒนธรรมประเพณี พนักงานจาง ลูกจางสังกัด (2560:1,000,000) จํานวนผูเขา วัฒนธรรม ประเพณี

สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ตางๆ ของจังหวัดสระบุรี อบจ.สบ. และประชาชน (2559:300,000) รวมกิจกรรม ตาง ๆ ภายใน 

ประเพณีตาง ๆ ประมาณ  1,000  คน (2558:300,000) จังหวัดสระบุรี

(2557:1,000,000)

12 คาใชจายในการ เพ่ือเปนสงเสริมใหมีการ จัดงานประเพณีตักบาตรดอก 500,000         500,000      500,000      500,000     รอยละของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธการจัดงาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียม เขาพรรษาและถวายเทียน จํานวนผูเขา วัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรดอก ประเพณีและวัฒนธรรม พรรษาประจําป รวมกิจกรรม รักษาขนบธรรมเนียม

เขาพรรษา อันดีงาม ใหคงอยูคู ประเพณีซึ่งมีมาแต
จังหวัดสระบุรีตอไป โบราณกาลของชาติ

ไดสืบตอไป

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 คาใชจายโครงการจัดงาน เพื่อเปนสงเสริมใหมีการ ประชาชนมารวมงานไมนอย 400,000         400,000      400,000      400,000     รอยละของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

ประเพณีตักบาตร อนุรักษขนบธรรมเนียม กวา  2,000   คน (2559:300,000) จํานวนผูเขา วัฒนธรรมรักษา

ขาวตมลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประเพณีและวัฒนธรรม (2558:300,000) รวมกิจกรรม ขนบธรรมเนียม

อันดีงาม ใหคงอยูคู (2557:300,000) ประเพณีซึ่งมีมาแต

จังหวัดสระบุรีตอไป โบราณกาลของชาติ

ไดสืบตอไป

14 สระน้ําพระวันสงกรานต เพ่ือเปนการอนุรักษและ หัวหนาสวน ขาราชการ ลูกจาง 300,000         300,000      300,000      300,000     รอยละของ ไดอนุรักษและสืบสาน กองการศึกษาฯ

สืบสานประเพณีไทย สืบสายวัฒนธรรม และประชาชน ไมนอย (2560:200,000) ผูเขารวม วัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีอันดีงามให กวา  1,000  คน  เขารวม (2559:170,000) กิจกรรม อันดีงาม

คงอยู กิจกรรมถวายภัตตาหาร  (2558:100,000) ขาราชการ ลูกจาง
เพ่ือใหขาราชการ สรงนํ้าพระราชาคณะและ ประจํา พนักงานจาง

ลูกจางประจํา พระสังฆาธิการในเทศกาล ไดรวมกิจกรรม

พนักงานจางไดรวม สงกรานต ประเพณีวันสงกรานต

กิจกรรมประเพณี ไดสงเสริม สนับสนุน

วันสงกรานต การปฏิบัติตาม   

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน หลักธรรมคําสั่งสอน

การปฏิบัติตามหลักธรรม   และกิจกรรมทาง

คําสั่งสอนและกิจกรรม พระพุทธศาสนา

ทางพุทธศาสนา

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สวดมนตนพเคราะห เพื่อจัดกิจกรรมถวาย ขาราชการ กลุมพลังมวลชน 300,000         - - - รอยละของ มีการจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาท เปนพระราชกุศลแด นักศึกษา นักเรียนและ (2559:300,000) จํานวนผูเขา ถายเปนพระราชกุศล

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจา ประชาชน (2558:400,000) รวมกิจกรรม แดพระบาทสมเด็จ

อยูหัวฯ ไมนอยกวา  2,000  คน (2557:400,000) พระเจาอยูหัวฯ 

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงหลังคา 4,577,500    -  - -            หลังคา ประสิทธิภาพในการ กองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ในการทํางานในระบบ ปรับปรุงภายในอาคารฯ ระบบไฟฟา ทํางานเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ตางๆ ใหเต็มที่และ กอสรางทางลาดคนพิการ ระบบสุขภิบาล มีสถานที่รองรับ

จ.สระบุรี รองรับผูมารับบริการ ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบอาคาร ผูมาติดตออยางเพียงพอ

 เพ่ือระบบสาธารณโูภค ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล สํานักงาน เชน มีระบบสาธารณูปโภค

ที่รองรับการทํางาน ปรับปรุงในระบบอาคาร พื้น หองนํ้า ที่ไดมาตรฐาน

 ที่เพียงพอ สํานักงาน เชน พื้น หองน้ํา สุขภัณฑ สี ฯลฯ ความปลอดภัยในชีวิต

เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย สุขภัณฑ สี ฯลฯ เปนไปตาม และทรัพยสินเพ่ิมข้ึน

ในชีวิตและทรัพยสิน ตามแบบอบจ.สบ มาตรฐาน/แบบ ภาพลักษณที่ดี

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

2 ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ 4,074,000   -             - -            ระบบเครื่องปรับ- คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กองชาง

อาคารสํานักงาน- ของเจาหนาที่ พรอมอุปกรณเกี่ยวของ อากาศเปนตาม ของเจาหนาที่ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพื่อเปนขวัญกําลังใจแก ตามแบบอบจ.สบ มาตรฐาน/แบบ เปนขวัญกําลังใจแก

สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี เจาหนาที่ ปรับปรุงระบบไฟฟา รอยละความพึงพอใจ เจาหนาที่

จ.สระบุรี เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ของประชาชน เพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ปรับปรุงในระบบอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ สํานักงาน เชน พ้ืน หองน้ํา เสริมสรางภาพลักษณ

สุขภัณฑ สี ฯลฯ

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

3 ติดต้ังระบบไฟฟาและอุปกรณ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาติดตั้งระบบไฟฟาและ 89,000         -  - -            ไฟฟาตามแบบ คณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

บานพัก อบจ.สระบุรี ของเจาหนาที่ อุปกรณ และมาตรฐาน ของเจาหนาที่ สํานักปลัดฯ

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแก ตามแบบมาตรฐาน รอยละความพึงพอใจ เปนขวัญกําลังใจแก

จ.สระบุรี เจาหนาที่ ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน เจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย เพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ในชีวิตและทรัพยสิน

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ เสริมสรางภาพลักษณ

4 ติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น คาติดตั้งระบบประปาและ 220,000       -  - -            ประปาตามแบบ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

บานพัก อบจ.สระบุรี ของเจาหนาที่ อุปกรณ และมาตรฐาน ของเจาหนาที่ สํานักปลัดฯ

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแก ตามแบบมาตรฐาน รอยละความพึงพอใจ เปนขวัญกําลังใจแก

จ.สระบุรี เจาหนาที่ ตามแบบ อบจ.สบ. ของประชาชน เจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย เพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ในชีวิตและทรัพยสิน

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ เสริมสรางภาพลักษณ
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 คาใชจายในการจัดฝกอบรม เพ่ือเปนคาจัดฝกอบรม คณะผูบริหาร ขาราชการ อบจ. 2,000,000     2,000,000    2,000,000   2,000,000   ผลสําเร็จของ เพ่ิมศักยภาพใหกับ สํานักปลัดฯ

สัมมนา การดูงานนอก สัมมนาการดูงานนอก ขาราชการครู บุคลากรทาง (2560:2,000,000) โครงการ บุคลากรและ

สถานที่ สถานที่ เดินทางไปอบรม การศึกษา ลูกจางประจํา และ (2559:2,000,000) หนวยงานของรัฐ

สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ พนักงานจาง ของ อบจ.สบ.  (2558:2,800,000)

ตามที่หนวยงานของรฐัเปน ผูชวยผูบริหาร รวมถึงขาราชการ (2557:1,800,000)

ผูจัดหรือไดรับอนุมัติ อนุญาต และเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ฯลฯ

ใหเขารับการฝกอบรมฯลฯ

6 คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา เพ่ือใหไดทราบเก่ียวกับ คาจางที่ปรึกษางานวิจัย งานวิชาการ 100,000       100,000      100,000      100,000      ผลสําเร็จของ ไดทราบเก่ียวกับ สํานักปลัดฯ

วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ปญหาการใหบริการ และอื่นๆ เชน คาจางองคกรหรือ (2560:100,000) โครงการ ปญหาการใหบริการ   

ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการ ประชาชนมีความ สถาบันที่เปนกลางดําเนินการ (2559:100,000) ประชาชนมีความ

จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ พึงพอใจตอการให สํารวจความพึงพอใจของผูรับ (2558:100,000) พึงพอใจตอการให

ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง บริการของ อบจ. รับบริการในการใหบริการ (2557:100,000) บริการของ อบจ.

ประชาชนของ อบจ.สบ. ฯลฯ

7 คาใชจายในการจัดฝกอบรม เพ่ือนําคณะผูบริหาร จัดฝกอบรม สัมมนา ศึกษา 150,000       150,000      150,000      150,000      ผลสําเร็จของ ไดรบัความรู  มีทักษะ สํานักปลัดฯ
สัมมนาศึกษาการดูงานดาน ขาราชการ ลูกจางประจํา  การดูงานดานกิจกรรม TQM โครงการ และมีประสบการณใน

การบริหารจัดการกลุม พนักงานจาง ไปศึกษา เพ่ือมุงสูความสําเร็จในการ การบริหารจัดการกิจการ

กิจกรรม TQM เพ่ือมุงสู ดูงาน บริหารจัดการองคกรของ ของ TQM ใหไปสูความ

ความสําเร็จในการบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ สําเร็จในการบริหาร

ลูกจางประจํา พนักงานจาง องคกร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 คาใชจายในการจัดฝกอบรม เพ่ือจัดฝกอบรม สัมมนา สมาชิกสภาฯ  นายก อบจ. 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000   ผลสําเร็จของ ไดรับความรู  ทักษะ  กอง

สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน การดูงานนอกสถานที่ รองนายก อบจ. เลขานุการสภาฯ (2560:1,000,000) โครงการ และประสบการณใน กิจการสภาฯ

นอกสถานที่ รวมถึงคาใชจาย เดินทางไปอบรมสัมมนา ที่ปรึกษานายก อบจ.  ผวจ. (2559:1,000,000) การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเดินทางไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขาราชการ อบจ. ขาราชการครู (2558:4,000,000) การบริหาร ของ อปท.

ตาง ๆ บุคลากรทางการศึกษา (2557:4,000,000)

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ของ อบจ. รวมถึงเจาหนาที่อ่ืน

ของรัฐ และประชาชนผูรวม

โครงการตามหนวยงานของรัฐ

เปนผูจัดทําหรือไดรับอนุมัติ

อนุญาต ใหเขารวมการศึกษา

อบรม รวมทั้งที่ อบจ. ดําเนิน

การเอง ตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนดหรือใหเบิกได

  

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมา จางเหมาบริการ ตามที่ มท 5,500,000     5,500,000    5,500,000   5,500,000   งานสําเร็จ งานสําเร็จลุลวงไปได สํานักปลัดฯ

บริการของสํานักปลัดฯ กําหนดใหเบิกจายในเรื่องตางๆ (2560:5,500000)   ตรงตาม ดวยดี

1. จางเหมารักษาความปลอดภัย (2559:5,500000)   วัตถุประสงค

สถานที่ราชการ (ไมนับรวมบาน (2558:5,500000)   

พักของทางราชการ)

2. จางเหมาทําความสะอาด

อาคารที่ทําการ

3. จางเหมาดูแลและรักษาตนไม

หรือสวนไมประดับ สวนหยอม

หรือสนามหญาของทางราชการ

4. จางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการ

ในอํานาจหนาที่ของ อบจ. เชน

การจางเก็บขยะมูลฝอยหรือ

สิ่งปฏิกูล เปนตน

5. จางเหมาจัดสถานที่งานพิธี
รัฐพิธี

10 คาจางที่ปรึกษาในการ เพ่ือเปนคาใชจายในการ คาจางที่ปรึกษาในการติดตาม 200,000       200,000      200,000      200,000      งานสําเร็จ นํามาพัฒนาการ กองแผนฯ

ติดตามประเมินผล จางท่ีปรึกษาในการ ประเมินผล ของ อบจ.สบ. ตรงตาม บริหารจัดการองคกร

ของ อบจ.สบ. ติดตามประเมินผล วัตถุประสงค ที่ดีของ อบจ.

  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 403 -



ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 คาใชจายในการตรวจติดตาม เพ่ือตรวจติดตาม การตรวจติดตามประเมินผล 100,000       100,000      100,000      100,000      ผลสําเร็จของ นํามาพัฒนาการ กองแผนฯ

ประเมินผลแผนงานโครงการ ประเมินผลแผนงาน แผนงานโครงการ (2560:100,000) โครงการ บริหารจัดการองคกร

โครงการ (2559:100,000) ที่ดีของ อบจ.

(2558:100,000)

(2557:100,000)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.01

- 404 -



ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 คาใชจายในการจัดงาน เพ่ือเปนคาใชจายในการ จัดงานวันทองถ่ินไทย        100,000       100,000       100,000       100,000 ผลสําเร็จของ งานสําเร็จลุลวงไป สํานักปลัดฯ

วันทองถิ่นไทย จัดทําวันทองถิ่นไทย (2560:100,000) โครงการ ไดดวยดี

(2559:200,000)

(2558:200,000)

13 คาใชจายในการจัดทํา เพื่อใหผูเขารวมการอบรมได ผูนําทองถ่ิน  ผูนําชุมชน 2,000,000     2,000,000    2,000,000   2,000,000   จํานวนรอยละ ผูเขารวมการอบรมไดเรียนรู กอง

โครงการฝกอบรมสัมมนา เรยีนรูการมีสวนรวมและนํา ประชาชน เยาวชน (2560:2,000,000)   ผูเขารวม การมีสวนรวมและนําความรู กิจการสภาฯ

สงเสริมและพัฒนาการมี ความรูไปปรับใชในชีวิตประจํา (2558:1,000,000)   โครงการฯ ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

สวนรวมของประชาชนใน วันและสามารถถายทอด (2557:1,000,000) และสามารถถายทอดความรู

ระบอบประชาธิปไตย ความรูใหกับผูอ่ืนได ใหกับผูอื่นได

เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู   สงเสริมกระบวนการเรียนรู

ทางการเมือง การปกครอง   ทางการเมือง การปกครอง 

ของการเมืองภาคพลเมืองซ่ึง ของการเมืองภาคพลเมืองซึ่ง

ใหความสําคัญกับกระบวนการ ใหความสําคัญกับกระบวน   

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม   การประชาธิปไตยแบบมีสวน

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ รวมมีความรูความเขาใจใน

ในบทบาทอํานาจหนาที่และ บทบาทอํานาจหนาที่และมี

มีเจตคติที่ดีตอการปกครอง เจตคติที่ดีตอการปกครองใน

ในระบอบประชาธิปไตยและ ระบอบประชาธิปไตย และ

การมีสวนรวมในการปกครอง   การมีสวนรวมในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย   ระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือใหผูเขารวมการ ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนชุมชน 260,000       260,000      260,000      260,000      จํานวนรอยละ ผูเขารวมโครงการได กอง

โครงการฝกอบรมสัมมนา อบรมมีความรู ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด     ผูเขารวม แสดงความคิดเห็น กิจการสภาฯ

การมีสวนรวมของ ความเขาใจเก่ียวกับการ ผูแทนปลัดเทศบาล   โครงการฯ ตอการปฏิรูปการ

ประชาชนของ อบจ.สบ. มีสวนรวมในการเมือง ผูแทนสภาอุตสาหกรรม ปกครองทองถ่ินรวม

การปกครองในระบอบ ผูแทนพอคา ประชาชน ทั้งการปฏิรูปประเทศ 

ประชาธิปไตยอันมี ผูแทนนักศึกษา คณะผูบริหาร/ ในรัฐบาลยุคปจุบัน

พระมหากษัตริยทรง หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาฝาย ผูเขารวมโครงการ

เปนประมุข ในยุครัฐบาล สังกัดองคการบริหารสวน ไดเขาใจในสิทธิและ

ปจจุบัน จังหวัดสระบุรี หนาที่ของการมีสวน

เพ่ือสงเสริมกระบวน รวมของประชาชน

การเรียนรูทางการเมือง ตอการปฏิรูปประเทศ

การปกครองของการ     เกิดความรวมมือ

เมืองภาคพลเมืองซึ่งให ประสานงานรวมทั้ง

สวนทองถิ่น เสริมสรางทัศนคติ   

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ และความเขาใจ
ไดรับรูถึงหนาที่และ อันดีระหวางองคกร

ความรับผิดชอบของตน

ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

  

  

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือใหไดสมาชิกสภา/ คาตอบแทน  คาเบ้ียประชุม 26,000,000   26,000,000  26,000,000  26,000,000  จํานวนครั้ง ใหไดสมาชิกสภา/ กอง

สมาชิกสภาองคการบริหาร นายก อบจ. ตามระเบียบ คาวัสดุ คาใชสอย และคาใช นายก อบจ. ตาม กิจการสภาฯ

สวนจังหวัด และนายกองค กฎหมาย จายอื่น ๆ  เพ่ือการนี้   ระเบียบ กฎหมาย 

การบริหารสวนจังหวัด เพ่ือสงเสริมระบอบ สงเสริมระบอบ   

กรณีเลือกตั้งท่ัวไปและ ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย 

การเลือกตั้งซอม เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมการมี

สวนรวม

16 คาบํารุงสมาคมองคการ เพื่อสงเสริมกิจการและ เงนิบํารุงสมาคมองคการบริหาร 500,000       500,000      500,000      500,000      รอยละของ เกิดความคลองตัวใน กอง

บริหารสวนจังหวัด การดําเนินงานของ สวนจังหวัดแหงประเทศไทย ผลสําเร็จ การปฏิบัติงานของ กิจการสภาฯ

แหงประเทศไทย อปท. ที่เปนสมาชิก สมาคม อบจ.

แหงประเทศไทย

  

17 สนับสนุนอบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมใหเด็ก สัมมนาเพ่ือเสริมสรางความ 500,000       500,000      500,000      500,000      จํานวนผูเขา สงเสริมใหเด็ก กอง

เพ่ือเสริมสรางความ เยาวชน ประชาชน เขมแข็งใหกับชุมชน รวมโครงการ เยาวชน ประชาชน กิจการสภาฯ

เขมแข็งใหกับชุมชน มีความรูความเขาใจใน จังหวัดสระบุรี   มีความรูความเขาใจ

จังหวัดสระบุรี สิทธิและหนาที่ทาง ในสิทธิและหนาที่

การเมืองตามระบอบ ทางการเมืองตาม

ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย

  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 คาใชจายในการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาและ ดําเนินงานศูนยเครือขายเพ่ือ 100,000       100,000      100,000      100,000      รอยละของ แกไขปญหาและ กองแผนฯ
ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหา สงเสริมการมีสวนรวม แกไขปญหาและสงเสริมการมี (2560:100,000) ผลสําเร็จ สงเสริมการมี

และสงเสริมการมีสวนรวมใน ในการพัฒนาทองถ่ิน สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน (2559:100,000) สวนรวมในการ   

ในการพัฒนาทองถ่ินหรือ หรือ Clinie Center (2558:100,000) พัฒนาทองถิ่น

Clinie Center (2557:100,000)

19 คาใชจายในการจัดทํา เพ่ือเปนคาจายในการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ 800,000       800,000      800,000      800,000      ผลสําเร็จของ นํามาพัฒนาการ กองแผนฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น ของ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด/ (2560:1,600,000) โครงการ บริหารจัดการองคกร

องคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดประชาพิจารณ/ (2559:100,000) ที่ดีของ อบจ.

สระบุรี /การจัดประชา การพัฒนาองคการ เวทีสนทนาประชาคม ฯลฯ (2558:100,000) จัดประชาพิจารณ 

พิจารณ /เวทีสนทนา บริหารสวนจังหวัด (2557:100,000) เวทีสนทนา    

ประชาคม เพื่อจัดประชาพิจารณ ประชาคม 

เวทีสนทนา ประชาคม ใหประชาชนมี

สวนรวมในการ

การออกความ
คิดเห็น

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.01

- 408 -



ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 สนับสนุนบทบาทนักเรียน เพ่ือเปดพ้ืนที่ใหเยาวชนได นักเรียน นักศึกษา เขาไปมี 1,500,000     1,500,000    1,500,000   1,500,000   จํานวนผูเขา ใหไดรับการศึกษา กองแผนฯ

นักศึกษา ตอการมีสวนรวม เรียนรู แสดงความิดเห็น สวนรวมในกิจกรรมทางการ รวมโครงการ และประสบการณ

โครงการหรือกิจกรรมของ และดําเนินกิจกรรมตางๆ เมืองในชุมชน ทองถ่ินของ   กระบวนการเรียนรู

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันกอใหเกิดประโยชนใน ตนเอง อาทิ การจัดประชาคม ที่ถูกตองเก่ียวกับ   

การเรียนรูและฝกตนเอง หมูบาน การประชุมสัมมนา การเมืองการปกครอง

เก่ียวกับการใชสิทธิ ของผูใหญบาน กํานัน ในระบอบ

เสรีภาพ ความเสมอภาค การประชุมผูบริหารทองถิ่น ประชาธิปไตย

และหนาที่ตามระบอบ และปลัดองคกรปกครอง   

ประชาธิปไตย ตระหนัก สวนทองถ่ิน การรับฟงความคิด

ถึงความรับผิดชอบรวมกัน เห็นของประชาชนตอการ

ในสังคมผานกระบวน ดําเนินนโยบายของทองถิ่น 

การเรียนรูการปกครอง เปนตน   

ระบอบประชาธิปไตย

ผานการปฎิบัติจริง

  

  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

- 409 -



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

 

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลาน คสล.พรอมหลังคาคลุม เพ่ือรองรับผูมารับบริการ หลังคาคลุม 2,500,000    -  - -          หลังคาคลุม รองรับผูมารับบริการ กองชาง

ลานจอดรถ (ตอจากเดิม) กองชาง ประชาชน ผูติดตอราชการ กวาง 33 ม. ยาว 12 ม. ตามแบบอบจ.สบ. ประชาชน ผูติดตอ  

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ที่เพียงพอ และกวาง 33 ม. ยาว 8 ม. รอยละความพึงพอใจ ราชการท่ีเพียงพอ

อําเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา ของประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

 ในชีวิตและทรัพยสิน 660 ตร.ม.พรอมลาน คสล. ในชีวิตและทรัพยสิน

ขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา

500 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 กอสรางลาน คสล.พรอมหลังคาคลุม เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ หลังคาคลุม 6,780,000    -  - -          หลังคาคลุม รองรับกิจกรรมตางๆ กองชาง

ลานจอดเครื่องจักรหนัก กองชาง ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น กวาง 33 ม. ยาว 30 ม. ตามแบบอบจ.สบ. ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพื่อยืดอายุการใชงานของ หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา รอยละความพึงพอใจ ยืดอายุการใชงานของ

อําเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 990 ตร.ม.พรอมลาน คสล. ของประชาชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

 ตลอดจนทรัพยสินอื่นๆ ขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา ตลอดจนทรัพยสินอื่นๆ

เพ่ือมีสถานที่ท่ีเหมาะสม 1,300 ตร.ม. หนา 0.15 ม. มีสถานท่ีที่เหมาะสม

เสริมสรางภาพลักษณท่ีดี ตามแบบ อบจ.สบ. เสรมิสรางภาพลักษณที่ดี

นาเช่ือถือ นาเช่ือถือ

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 คาจางเหมาบริการ เพ่ือเปนคาจางเหมา คาจางเหมาบรกิารในเรื่องตางๆ 2,000,000        2,000,000    2,000,000   2,000,000   งานสําเร็จ สามารถปฏิบัติงาน กองชาง

บริการตามหนังสือสั่งการ 1.จางเหมาทําเครื่องหมายจราจร  ตรงตาม ไดเกิดความคลองตัว

ของกระทรวง มท ที่ มท ตีเสนจราจร วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ

0313.4/ว 1452 2. จางเหมาฉาบผิว SLURRY SEAL   

ลงวันที่  27  พ.ค. 2541 3. จางเหมาบริการงานในหนาที่

ของ อบจ. และงานอ่ืน ๆ 

4 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารสํานักงาน         9,400,000 - - - อาคาร มีสภาพพรอมใชงาน กองชาง

อบจ.สบ. สํานักงานไดมีสภาพ  - งานระบบปรับอากาศ สํานักงาน มีความปลอดภัยใน

พรอมใชงาน มีความ  - งานปรับปรุงระบบไฟฟา ไดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และ

ปลอดภัย สวยงาม  - งานปรับปรุงอาคารสํานังาน มีความสวยงาม

เชน พื้น หองน้ํา และสุขภัณฑ 

 สี เปนตน

 - ทางลาดคนพิการ

 - งานระบบสุขาภิบาล

 - งานปรับปรุงหลังคา

5 ปรับปรุงปาย เพ่ือปรับปรุงปายใหอยู ขนาดกวาง  2.40 x 4.80 เมตร 440,000          - - - จํานวนปายที่ ปายอยูในสภาพ กองชาง

ประชาสัมพันธ บริเวณ ในสภาพพรอมใชงาน ความสูง  4.90  เมตร ไดมาตรฐาน พรอมใชงาน

สนามกีฬา  อบจ.สบ. จํานวน  4  ปาย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

   เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 คาใชจายตามภารกิจที่ได เพ่ือแกไขปญหาความ คาใชจายตามหนังสือสั่งการ 1,000,000        1,000,000    1,000,000   1,000,000   งานสําเร็จ ประชาชนท่ีไดรับ กองชาง

รับการถายโอนตามแผน เดือดรอนของประชาชน มท ที่ มท 089.03/ว 1153 ตรงตาม ความเดือดรอน 

ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน ใน อปท. ลว 5 เม.ย. 2550 ภารกิจที่เปน วัตถุประสงค ไดรับการแกไขปญหา

การกระจายอํานาจใหแก หนาที่ที่ตองดําเนินการและ  ไดทันที

อปท. ภารกิจที่หากไมจัดทําแลวจะ

นํามาซึ่งความเดือดรอนแก   

ประชาชนใน อปท.

7 กอสรางอาคารสํานักงาน เพ่ือใหมีสถานที่ กอสรางอาคารสํานักงาน - - - 25,000,000  อาคารที่ได มีสถานที่ปฏิบัติงาน กองชาง

กองชาง ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน กองชาง มาตรฐาน และที่ไดมาตรฐาน

และเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.01
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนโรงเรียนสุธีวิทยา เพ่ือพัฒนายกระดับ จัดหาเครื่องดนตรีสากล 1,330,000      - - - ผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษาฯ ร.ร.สุธีวิทยา

อ.พระพุทธบาท  คุณภาพการศึกษาของ (วงโยธวาทิต) ทางการเรียน ดนตรีที่มีคุณภาพได

จ.สระบุรี นักเรียนและโรงเรียน สูงข้ึน มาตรฐานใชในการ

เพ่ือจัดหาเครื่องดนตรี เรียนการสอน

วงโยธิตที่มีคุณภาพมี นักเรียนมีผลงานดาน

ประโยชนตอการนําไป การแขงขันทักษะทาง

ใชจัดกิจกรรมและ วิชาการในระดับภาค

บริการชุมชน มีความ นักเรียนวงโยธวาทิต

พึงพอใจตอการเขารวม มีทักษะความรูความ

กิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน สามารถดานดนตรี

และนอกสถานศึกษา สากลนําไปใชประกอบ

อาชีพได และเปน

แนวทางการศึกษา

ตอในระดับสูงข้ึนไป

ผูปกครองยอมรับใน

ทักษะความสามารถ

ของนักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียน หองเรียนอิเลคทรอนิคส 643,000         - - - ผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนมีสื่อ กองการศึกษาฯ ร.ร.สระบุรี

วิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี รูเพื่อเตรียมการให (หองเรียนอัฉริยะ) ทางการเรียน เพียงพอรองรับการ วิทยาคม

จ.สระบุรี นักเรียนกาวเขาสู นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สูงขึ้น จัดการเรียนรู อ.เมืองสระบุรี

ประชาคมอาเซียน เพียงพอ

เพ่ือสนับสนุนการจัด ครูและนักเรียน

การศึกษาระดับมัธยม ตระหนักและเห็น

ศึกษาตอนตนและตอน ความสําคัญในการ

ปลายใหมีความรูและ พัฒนาคุณภาพ

ขยายฐานการศึกษา สถานศึกษานําไปสู

สําหรับนักเรียนออกไป การปฏิบัติเพ่ือให

ในโลกกวาง บรรลุเปาหมาย

สรางเครือขายความ สอดคลองกับ

รวมมือระหวาง นโยบายของ

หนวยงานที่เก่ียวของ กระทรวงศกึษาธิการ

ในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษานําไปสู

การปฏิบัติ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี เพ่ือใหการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 4,426,350      - - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนและครู กองการศึกษาฯ ร.ร.สระบุรี

วิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี การเรียนรูกลุมสาระ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทางการเรียน มากกวา 3,500 คน วิทยาคม

จ.สระบุรี การเรียนรูศิลปะดําเนิน 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง สูงข้ึน ขึ้นไปที่ไดใชอุปกรณ อ.เมืองสระบุรี

ไปตามแผนการจัดการ การเรียนผานเกณฑการ และสื่อการเรียน

เรียนรู กําหนด มีความ ประเมิน รอยละ 100 การสอนที่มี

พรอมทั้งสภาพแวดลอม 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนา ประสิทธิภาพ

และสื่อการจัดการเรียนรู การเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ทันสมัยตอการ

เพ่ือสรางการเรียนรูจาก รอยละ 100 เปลี่ยนแปลงของ

ประสบการณจริงจาก 3. ครูผูสอนมีการพัฒนา สังคมโลกและเพียง

สื่อ อุปกรณที่ครบถวน ตนเองในการจัดกิจกรรม พอตอความตองการ

สมบูรณ ทันสมัยและ การเรียนการสอน ของนักเรียนและครู

เพียงพอตอผูเรียน รอละ 100 ทุกคน ซึ่งจะสงผล

เพ่ือการจัดการเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพ

การสอนที่มีคุณภาพให ในการจัดการเรียน

ทันตอการเปลี่ยนแปลง การสอนและผูเรียน

ของสังคมโลก มีระดับผลสัมฤทธ์ิ   

เพ่ือใหผูเรียนสามารถ ในระดับที่ดี

เรยีนรูไดเต็มตามศักยภาพ

และมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนผานเกณฑ

การประเมิน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

4 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี เพ่ือใหมีครุภัณฑ พัฒนาศักยภาพการเรียน 709,150         - - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนทุกคนไดใช กองการศึกษาฯ ร.ร.สระบุรี

วิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี เพียงพอที่ใชประกอบ การสอน และครุภัณฑ ทางการเรียน ครุภัณฑที่มีคุณภาพ วิทยาคม

จ.สระบุรี การจัดกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรู สูงข้ึน ในการจัดกิจกรรม อ.เมืองสระบุรี

การเรียนการสอนใน สุขศึกษาและพลศึกษา การเรียนรูที่เพียงพอ

กลุมสาระการเรียนรู นักเรียนโรงเรียนสระบุรี และสงผลสัมฤทธ์ิ

สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาคม ทุกคน ทางการเรียนรูสูงข้ึน

เพ่ือใหมีครุภัณฑ หองปฏิบัติการครู

เพียงพอที่ใชในหอง กลุมสาระการ

ปฏิบัติการครู และเพื่อ เรียนรูสุขศึกษาและ

สนับสนุนการจัด พลศึกษามีครุภัณฑ

กิจกรรมดานตางๆ ของ ท่ีมีคุณภาพเพียงพอ

กลุมสาระการเรียนรู และสามารถนําไป

สุขศึกษาและพลศึกษา ใชและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมดาน

ตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสบผลสําเร็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี เพ่ือพัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน 968,200         - - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการศึกษาฯ ร.ร.สระบุรี

วิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี กระบวนการทาง วิทยาศาสตร ทางการเรียน ทางการเรียน วิทยาคม

จ.สระบุรี วิทยาศาสตร 1. นักเรียนเกิดทักษะ สูงข้ึน วิทยาศาสตรดีข้ึน

เพ่ือใหนักเรียนเกิด กระบวนการทาง นักเรียนมีเจคติที่ดี

ทักษะ จากการใช วิทยาศาสตร ตอวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องมือทาง 2. นักเรียนมีทักษะจากการ ครูและนักเรียน

วิทยาศาสตร ใชเครื่องมือทางวิทยาศสตร สามารถจัดกิจกรรม

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 3. นักเรียนสามารถนําความ การเรียนรูรวมกัน

นําความรูจากการลง รูจากการลงมือปฏิบัติจริง อยางมีประสิทธิภาพ   

มือปฏิบัติจริงในหอง ในทองทดลองไปใชในชีวิต นักเรียนมีทักษะ

ทดลอง ไปใชในชิวิต ประจําวันได กระบวนการ

ประจําวัน วิทยาศาสตรดีขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

6 อุดหนุนโรงเรียนเสาไห เพ่ือจัดซื้อสื่อ ครุภัณฑ จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา 2,300,000      - - - ผลสัมฤทธ์ิ มีครุภัณฑการศึกษา กองการศึกษาฯ โรงเรยีนเสาไห

"วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห การศึกษาสําหรับ สําหรับการเรียนการสอนสู ทางการเรียน สําหรับการเรียน   "วิมลวิทยานุกูล"

จ.สระบุรี การเรียนการสอนสู ศตวรรษท่ี 21 (ดนตรีสากล สูงข้ึน การสอนสูศตวรรษ อ.เสาไห 

ศตวรรษที่ 12 ดนตรี ประเภทวงโยธวาทิต) ที่ 12 ดนตรีสากล

สากล ประเภท ประเภทวงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต สามารถใหบริการ

เพ่ือเพ่ิมการใหบริการ แกนักเรียนและ

แกนักเรียนและบุคลากร บุคลากรของ ร.ร.

ของโรงเรียนที่เพ่ิม ท่ีเพ่ิมจํานวนขึ้น

จํานวนขึ้นทุกป ทุกป   

เพ่ือสรางความรู ทักษะ นักเรียน ครู 

ประสบการณ และ บุคลากรและ

ความพ่ึงพอใจในแก ผูปกครองมีความรู

ผูรับบริการที่เปนบุตร ทักษะประสบการณ

หลานของชาว และความพึงพอใจ

จ.สระบุรี แกผูรับบริการที่เปน

เพ่ือบริการงานชุมชน บุตรหลานของชาว

ในพิธีตาง ๆ จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

7 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและ 572,400         - - - ผลสัมฤทธ์ิ ร.ร.มีสื่อการเรียน กองการศึกษาฯ ร.ร.วัดมะขามเรียง

วัดมะขามเรียง ต.ไผขวาง ทางการเรียนของ สื่อทางการศึกษา ทางการเรียน ที่มีคุณภาพ เพ่ือใช

อ.บานหมอ  จ.สระบุรี ผูเรียนใหสูงขึ้น (หองเรียนอัจฉริยะ) สูงขึ้น ประกอบการจัด

เพ่ือพัฒนาระบบการ กิจกรรมการเรียนรู

จัดการเรียนรูให เหมาะสมและ

สอดคลองกับเจตนา พอเพียง

ของหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือใหมีสื่อที่มีคุณภาพ   ทางการเรียนสูงข้ึน

คุณประโยชน ผูปกครอง ชุมชน

เหมาะสมกับวัยของ   มีความพึงพอใจใน

ผูเรียน การจัดกิจกรรมการ

เพ่ือใหมีสื่อและ เรียนการสอนของ

นวัตกรรมที่เพียงพอกับ โรงเรียน

จํานวนหองหรือ

นักเรียน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

8 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ จัดหาอุปกรณดนตรี 572,615         - - - ผลสัมฤทธ์ิ เยาวชนไดรูจักตัว กองการศึกษาฯ ร.ร.พระพุทธบาท

พระพุทธบาท ดนตรี นักเรียนประมาณ 280 คน ทางการเรียน เองสามารถพัฒนา "พลานุกูลวิทยา"

" พลานุกูลวิทยา " เพ่ือใหนักเรียนมี  สูงขึ้น ศักยภาพทางดาน อ.พระพุทธบาท

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี อุปกรณดนตรีแสดง ดนตรีเพ่ิมข้ึน

อยางพอเพียงและใช เยาวชนไดนําทักษะ

งานไดดี ทางดนตรีไปศึกษา

เพ่ือนักเรียนมีความ ตอหรือประกอบ

สามารถพิเศษ ใชเวลา อาชีพในอนาคต

วางปนประโยชนและ โรงเรียนไดมีสวน

หางไกลจากยาเสพติด สงเสริมเยาวชนให

เขารวมกิจกรรม

ของชุมชนทั้งใน

สถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

- 420 -



ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

9 อุดหนุนสํานักงาน เพ่ือเปนการรักษาไวซึ่ง การศึกษาพระพุทธศาสนา 9,000,000      9,000,000  9,000,000   9,000,000  รอยละของ ธํารงรกัษาไวซึ่ง กองการศึกษาฯ สนง.

พระพุทธศาสนา พระพุทธพจน และอนุรักษ ของพระภิกษุ สามเณร  ผูเขารวม พระพุทธพจน พระพุทธศาสนา

จังหวัดสระบุรี การศึกษาพระพุทธศาสนา นักเรียน และประชาชน กิจกรรม พระภิกษุสามเณร จ.สระบุรี

ของคณะสงฆไทย พระภิกษุสามเณร นักเรียน เห็นประโยชนของการ

เพ่ือฝกอบรมจิตภาวนา นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ศึกษาแผนธรรมบาลีมากข้ึน

ถวายแกพระภิกษุสามเณร ประมาณ 2,700 รูป เยาวชนมีความรูความ

ผูบวชใหมภายในพรรษา พระภิกษุสามเณร นักเรียน เขาใจในหลักธรรม

พระภิกษุสามเณรทุกระดับ ภาษาบาลี ประโยค1-2 ป.ธ.9 คําสอนของ

ชั้นการศึกษา และ ประมาณ  280  รูป พระพุทธศาสนา

พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น พระภิกษุสามเณร บวชใหม เพ่ิมมากขึ้น

เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาส ภายในพรรษา ประมาณ 4,200 รูป มีบุคลากรคณะสงฆ

ศึกษาพระธรรมคําสอน พระสังฆธิการทุกระดับชั้นและ ผูมีความรูความสามารถ

ขององคสัมมาสัมพุทธเจา พระภิกษุสามเณร จํานวน 4,300 รูป ชวยเสนองานคณะสงฆ

มากยิ่งข้ึน นักเรียนธรรมศกึษาระดับชั้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

เพื่อผลิตบุคลากรคณะสงฆ ประถมศึกษาปที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษา เยาวชนและประชาชน

ในเขตปกครองใหความรู ปที่ 6 และสถาบันการศึกษาใน สามารถประยุกตนําหลัก

ความเขาใจหลักพุทธธรรม ระดับตาง ๆ ประมาณ 35,000 คน ธรรมคําสอนไปใชใน

ไดอยางถูกตอง ครู อาจารยของสถานศึกษานั้นๆ การดําเนินชีวิตในโลก

และขาราชการ ประชาชน โลกาภิวัตนและยุคไอที

ทั่วไป ประมาณ  3,000  คน ไดอยางถูกตอง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

10 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือสงเสริมการจัดการ พัฒนาวงโยธวาทิต - 2,470,000  - - ผลสัมฤทธ์ิ การจัดการเรียนรูให กองการศึกษาฯ ร.ร.สวนกุหลาบ

สวนกุหลาบวิทยาลัย เรียนรูใหเปนไปตาม จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ทางการเรียน เปนไปตามมาตรฐาน วิทยาลัย สระบุรี

สระบุรี อ.เมือง  จ.สระบุรี มาตรฐานการศึกษา สําหรับวงโยธวาทิตและ สูงข้ึน การศึกษา

เพ่ือพัฒนาการเรียน อุกรณประกอบ ผูเรยีนไดเกิดผลสัมฤทธิ์

การสอนและผูเรียนให ทางการเรียน มีสุนทรี

มีผลสัมฤทธ์ิทาง ภาพทางศิลปะดนตรี

การเรียนดียิ่งข้ึน ผูเรียนไดรับการ

เพ่ือสรางสุนทรีภาพ พัฒนาทักษะศิลปะ

ทางดนตรีและการแสดง ศิลปะดานตาง ๆ 

ใหกับผูเรียน ตามศักยภาพ

11 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนและ พัฒนาคุณภาพงานอนามัย - - 230,000     - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กองการศึกษาฯ ร.ร.สวนกุหลาบ

สวนกุหลาบวิทยาลัย บุคลากรมีสุขภาพ โรงเรียน ทางการเรียน ทางการเรียนสูงข้ึน   วิทยาลัย สระบุรี

สระบุรี อ.เมือง  จ.สระบุรี อนามัยดีขึ้น สูงข้ึน เน่ืองจากมีสุขภาพ

เพ่ือใหนักเรียนและ ทางกายและจิตที่ดี

บุคลากรมีความรู นักเรียนไดรับการพัฒนา

มีความเขาใจ รูจักวิธี ทักษะความรูเกี่ยวกับการ

ดูแลและปองกันตนเอง ดูแลสุขภาพและสามารถ

จากโรคติดตอตาง ๆ ปฐมพยาบาลตัวเองใน

ยามเจ็บปวยเล็กนอยได

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

12 อุดหนุนโรงเรียน เพื่อสงเสริมการจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน - - 271,000     - ผลสัมฤทธ์ิ การจัดการเรียนรูให กองการศึกษาฯ ร.ร.สวนกุหลาบ

สวนกุหลาบวิทยาลัย เรียนรูใหเปนไปตาม ดนตรีไทยเพ่ือชุมชน ทางการเรียน เปนไปตามมาตรฐาน วิทยาลัย สระบุรี

สระบุรี อ.เมือง  จ.สระบุรี มาตรฐานการศกึษา สูงขึ้น การศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียน เกิดกระบวนการจัด

การสอนและผูเรียนใหมี การเรียนรูภายในกลุม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูศิลปะ  

ดียิ่งขึ้น ผูเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิ

เพื่อสรางสนุทรีภาพทาง ทางการเรียนดียิ่งขึ้น

ดานดนตรีและการแสดง ผูเรียนไดรับการ

ใหักับผูเรียนไดมีการพัฒนา พัฒนาทักษะศิลปะ

ศักยภาพของตนเอง ดานตาง ๆ ตามศกัยภาพ

13 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือเปนการประหยัด จัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ - - 265,000     - ผลสัมฤทธ์ิ มีวัสดุ ครุภัณฑ กองการศึกษาฯ ร.ร.สวนกุหลาบ

สวนกุหลาบวิทยาลัย เวลาในการตรวจขอสอบ ระบบงานวิชาการ ทางการเรียน ที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัย สระบุรี

สระบุรี อ.เมือง  จ.สระบุรี เพื่อสามารถวิเคราะห ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สูงขึ้น เพียงพอสําหรับการ

ผลการสอบของนักเรียน สระบุรี จัดการเรียนการสอน

ไดอยางรวดเร็ว สามารถใหบริการ

เพ่ือสามารถวิเคราะห ประชาชนหรือ

คุณภาพของขอสอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ   

ไดสะดวกและรวดเร็ว ในการจัดสอบวัด

ความรูตาง ๆ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

14 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน - 1,900,000  - - ผลสัมฤทธ์ิ มีวัสดุ ครุภัณฑ กองการศึกษาฯ ร.ร.สวนกุหลาบ

สวนกุหลาบวิทยาลัย อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ การสอน ICT ทางการเรียน อุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัย สระบุรี

สระบุรี อ.เมือง  จ.สระบุรี ครบถวน สมบูรณ สูงข้ึน มีจํานวนเพียงพอสําหรับ

สําหรับใชในการจัดการ การจัดการเรียนการสอน

เรียนการสอนหรือให ผูเรียนมีความรูและ

บริการชุมชนที่มีความ ทักษะ เพียงพอ

ตองการจัดอมรมดาน สามารถใหบริการชุมชน

ICT หรือหนวยงานที่เกี่ยว

ของในการจัดอบรมให

ความรูดาน ICT

15 อุดหนุนโรงเรียนบานหมอ เพ่ือใหนักเรียนไดแสดง จัดหาครุภัณฑ - 1,070,000  - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมีความสามารถ กองการศึกษาฯ ร.ร.บานหมอ

" พัฒนานุกูล " อ.บานหมอ ออกดานเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร ทางการเรียน และมีทักษะดานเทคโนโลยี " พัฒนานุกูล "

จ.สระบุรี และคอมพิวเตอร สูงข้ึน และคอมพิวเตอร  อ.บานหมอ

เพ่ือสงเสริมทักษะและ นักเรียนไดพัฒนาตนเอง จ.สระบุรี

ประสบการณของ เต็มศักยภาพดานการนํา

นักเรียนทางการนําเสนอ เสนองานดวยคอมพิวเตอร

งานดวยคอมพิวเตอร ดวยคอมพิวเตอร

เพ่ือใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ร.ร.มีคอมพิวเตอรเพียงพอ

ประกอบการจัดการเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

การสอนและบริการชุมชน และสําหรับบริการชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

16 อุดหนุนโรงเรียน เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑหองสมุด - 200,000    - - ผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนมีหองสมุด กองการศึกษาฯ ร.ร.วัดมะขามเรียง

วัดมะขามเรียง ต.ไผขวาง การเรียนการสอนของ ทางการเรียน สงเสริมการจัด

อ.บานหมอ  จ.สระบุรี โรงเรียน สูงขึ้น กิจกรรมการเรียน

เพื่อเปนเคร่ืองมือในการ การสอนคุณภาพ

หาความรูของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

และผูปกครองในชุมชน ทางการเรียนสูงข้ึน

เพ่ือสงเสริมและ ความพึงพอใจของ

สนับสนุนในดาน นักเรียน คณะครู

เทคโนโลยีทางการ ผูปกครอง ชุมชน

ศึกษาแกโรงเรียนและ โดยรอบในการจัด  

ชุมชน กิจกรรมการเรียน

การสอนของ ร.ร.

17 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือจัดการเรียนการ จัดซื้อเครื่องดนตรี - - 100,000     - ผลสัมฤทธ์ิ ร.ร.จัดการเรียนรู กองการศึกษาฯ ร.ร.วัดมะขามเรียง

วัดมะขามเรียง ต.ไผขวาง รูดานดนตรีวงดุริยางค ทางการเรียน วิชาดนตรีประกอบ

อ.บานหมอ  จ.สระบุรี ใหกับนักเรียน สูงข้ึน วงดุริยางค

เพ่ือนําวงดุริยางคเขา ร.ร.ไดนําวงดุริยางค

รวมกิจกรรมของหมูบาน เขารวมกิจกรรมของ

ในโอกาสตาง ๆ และ ชุมชน และกิจกรรม

กิจกรรมของ ร.ร. หนาเสาธง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

18 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือสงเสริมและพัฒนา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณโสต - 1,275,000  - - ผลสัมฤทธ์ิ ร.ร.มีสื่อการเรียน กองการศึกษาฯ ร.ร.วัดมะขามเรียง

วัดมะขามเรียง ต.ไผขวาง ผูเรียนใหรูจักการศึกษา ทัศนูปกรณเพ่ือการศึกษา ทางการเรียน ที่มีคุณภาพ

อ.บานหมอ  จ.สระบุรี คนควาจากแหลงขอมูล สูงข้ึน

ที่เปนเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และทันตอ

เหตุการณ

เพ่ือสนับสนุนกระบวน

การเรียนการสอนได

อยางสะดวก รวดเร็ว

และมีเพียงพอตอ

ความตองการ

19 อุดหนุนโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมี พัฒนาทักษะกีฬาและ - 146,000    - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษาฯ ร.ร.บานมวงฝาย

บานมวงฝาย ต.หัวปลวก อุปกรณการเรียนที่ เสริมสรางสุขภาพ ทางการเรียน การเรียนที่เพียงพอ ต.หัวปลวก

อ.เสาไห  จ.สระบุรี เพียงพอในการเรียน สูงข้ึน ในการเรียน และ อ.เสาไห

และการฝกซอมกีฬา การฝกซอมกีฬา

ทีมโรงเรียน ทีมโรงเรียน

เพ่ือใหนักเรียนได นักเรียนไดเพ่ิมพูน

เพ่ิมพูนทักษะการเรียน ทักษะการเรียน

การสอนกีฬา การสอนกีฬา

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

20 อุดหนุนโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - 625,000    - - ผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนในทองถ่ิน กองการศึกษาฯ ร.ร.บานมวงฝาย

บานมวงฝาย ต.หัวปลวก ศึกษาคนควาขอมูลผาน ประจําหองปฏิบัติการ ทางการเรียน สามารถศึกษาคนควา ต.หัวปลวก

อ.เสาไห  จ.สระบุรี คอมพิวเตอรไดอยาง สูงข้ึน ขอมูลผานคอมพิวเตอร อ.เสาไห

เพียงพอกับความ ไดอยางเพียงพอกับ

ตองการ ความตองการและ

เพื่อใหนักเรียนสามารถ พัฒนาศักยภาพ

ศึกษาคนควาขอมูล ตนเองใหทัดเทียม

ผานระบบเครือขาย กับนานาประเทศ

อินเตอรเน็ตได นักเรียนสามารถ

เพ่ือใหนักเรียนไดใช ศึกษาคนควาขอมูล

หองปฏิบัติการ ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรในการ อินเตอรเน็ตได

พัฒนาความรูตามหลัก นักเรียนไดใช

สูตรและสรางสรรค คอมพิวเตอรในการ

ผลงาน พัฒนาความรูตาม

หลักสูตรและ

สรางสรรคผลงาน

เพื่อแขงขันกับคูแขง   

ระดับตาง ๆ ได

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพศูนยโรค 67,675,000     - - - ผูปวยโรคหัวใจ   ผูปวยไดรับการ กองแผนฯ ร.พ.สระบุรี

การวินิจฉัยและ หัวใจ ร.พ.สระบุรี ลดลง ตรวจวินิจฉัยและ

การดูแลรักษาผูปวย (เครื่องตรวจหัวใจ) ประเมินสภาพได

อยางมีประสิทธิภาพ

ถูกตอง แมนยํา

ผูปวยไดรับการดูแล

รักษาอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนสํานักงานพัฒนา เพื่อสงเสริมความเขาใจ งานคนพิการสากล 200,000         200,000    200,000     200,000   รอยละผูเขา เปนการพัฒนา กองแผนฯ สนง.พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของ ประเด็นดานการเขาถึง จังหวัดสระบุรี (2560:200,000)   รวมกิจกรรม และสงเสริม สังคมและ

มนุษยจังหวัดสระบุรี สิทธิประโยชนของคน  - คนพิการ ครอบครัว (2559:200,000) คุณภาพชีวิตของ ความมั่นคง

พิการ การกินดีอยูดี คนพิการและผูดูแล (2558:200,000) คนพิการใหมี ของมนุษย

ของคนพิการ ตลอดจน หนวยงานภาครัฐ/เอกชน (2557:200,000) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดสระบุรี

การตระหนักถึงศักดิ์ศรี และเครื่อขาย ตลอดจน

ของคนพิการ ประชาชนทั่วไปที่เขา

รวมงาน จํานวน 1,000 คน

2 อุดหนุนสํานักงานพัฒนา เพื่อใหครอบครวั ชุมชน มหกรรมวันผูสูงอายุ 200,000         200,000    200,000     200,000   รอยละผูเขา ครอบครัว ชุมชน สังคม กองแผนฯ สนง.พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของ สังคม ตระหนักในคุณคา แหงชาติและวันครอบครัว (2560:200,000) รวมกิจกรรม ตระหนักและเห็นความ สังคมและ

มนุษยจังหวัดสระบุรี ความสําคัญของผูสูงอายุ จังหวัดสระบุรี (2559:200,000) สําคัญและคุณคาของ ความมั่นคง

เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุ  13  อําเภอ (2558:300,000) ผูสูงอายุ ของมนุษย

ที่มีความรูความสามารถ  - เครื่อขายที่เกี่ยวของ (2557:300,000) ผูสูงอายุที่มีความรูความ   จังหวัดสระบุรี

ไดถายทอดภูมิปญญา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถไดถายทอด

ซึ่งเปนสิ่งล้ําคาแกคน และภาคประชาสังคม ภูมิปญญาใหแกคนรุนหลัง

รุนหลัง สถาบันครอบครัว

เพ่ือสงเสริมสถาบัน เขมแข็ง สมาชิกใน

ครอบครัวใหอบอุน ครอบครัวมีความรัก

และเขมแข็ง ความอบอุน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 อุดหนุนสถานพินิจและ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 402,000         402,000    - -  - รอยละ 80 เด็กและเยาวชนในสถาน กองแผนฯ สถานพินิจ

คุมครองเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ไดรับ ของเด็กและ พินิจฯ ไดรับความรูในการ และคุมครอง

จังหวัดสระบุรี ความรูในการใชงาน เยาวชนที่เขา ใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร เด็กและเยาวชน

โปรแกรมคอมพิวเตอร   รวมโครงการฯ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ เชน จังหวัดสระบุรี

เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ เชน  - เด็กและเยาวชน การใชโปรแกรมตดัตอวิดีโอ

การใชโปรแกรมตัดตอวิดีโอ ที่เขารวมโรงการฯ และสามารถนําไปใชได

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรู จริงในอนาคต เชน 

ในสถานพินิจฯ ไดรับความ สามารถนําไปใช การถายภาพ การออกแบบ

รูและสามารถนําไปใชได ไดจริงในอนาคต กราฟฟก การทําสิ่งพิมพ 

จริงในอนาคต เชน การผลิตภาพยนตสั้นฯลฯ

การถายภาพ การออกแบบ ตลอดจนเด็กและเยาวชน

กราฟฟก การทําสิ่งพิมพ มีความคดิริเริ่มในการ

การผลิตภาพยนตสั้นฯลฯ สรางสรรคผลงานโดยการ  

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน นําความรูที่ไดมาประยุกต

ในสถานพินิจฯ มีความ ใชและคนหาแนวทางการ

คิดริเริ่มในการสรางสรรค สรางผลงานใหม ๆ ใน

ผลงาน โดยการนําความรู รูปแบบของตนเอง

ที่ไดมาประยุกตใชและ เด็กและเยาวชนในสถาน

คนหาแนวทางการสราง พินิจฯ ไดนําทักษะไปพัฒนา

ผลงานใหม ๆ ใน ตนเองและสามารถสราง

รูปแบบของตนเอง อาชีพได

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนศูนยอํานวยการ เพื่อดําเนินการปองกันและ ดําเนินโครงการปองกัน 3,000,000      3,000,000  3,000,000   3,000,000  ผลสําเร็จ ไดบูรณาการการ กองแผนฯ ศอ.ปส.

ปองกันและปราบปราม แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด (2560:3,000,000) ของโครงการ แกไขปญหาสังคม จ.สระบุรี

ยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประสบผลสําเรจ็ตามวัตถุ จังหวัดสระบุรี (2559:3,000,000) อยางเปนรูปธรรม 

(ศอ.ปส.จ.สระบุรี)  ประสงคเปาหมายที่ทาง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง (2558:3,000,000) สามารถดําเนินการ
รัฐบาลกําหนด มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท (2557:2,000,000) ปองกันและแกไข

เพื่อดําเนินการตามแผน 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ ปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตรการปองกัน 15 ก.ค. 59 จังหวัดสระบุรี 

และแกไขปญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร

จ.สระบุรี (จังหวัดนํารอง) การปองกันและ

อยางเปนรูปธรรมและ แกไขปญหายาเสพติด

สามารถนําผลการปฏิบัติ ไดประสบผลสําเร็จ

งานไปใชเปนแบบอยางใน ตามเปาหมายและ

การแกไขปญหายาเสพติด   วัตถุประสงคของ

ของจังหวัดอ่ืนๆ ได  รัฐบาล

เพื่อสามารถแกไขปญหา

ยาเสพติดไดอยางตรง

เปาหมายมีคณุภาพและ

สามารถคงความเปนจังหวัด

เขมแข็งในการเอาชนะ

ปญหายาเสพติดไดอยาง

ยั่งยืนตลอดไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร เพ่ือปองกันการแพร ใหความรูเรื่องยาเสพติด  400,000         400,000    400,000     400,000   ผลสําเร็จ ผูเขารับการฝก กองแผนฯ สถานีตํารวจ

เมืองสระบุรี ระบาดของยาเสพติด เยาวชน นักเรียน และ (2560:400,000)   ของโครงการ อบรมไมยุงเก่ียว ภูธรเมืองสระบุรี

ในสถานศึกษาและ ประชาชนท่ัวไปในเขต (2559:400,000) กับยาเสพติด

เขตชุมชน จังหวัดสระบุรี (2558:400,000) ผูเขารับการฝก

เพ่ือใหกลุมเยาวชน จํานวน 300 คน (2557:400,000) อบรมเปนผูมีความ

เล็งเห็นโทษของยาเสพติด รูเรื่องยาเสพติด

เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดี ผูเขารับการฝกอบรม

ในการเปนเยาวชนของชาติ  รูพิษภัยของยา

เพ่ือใหกลุมเยาวชน เสพติดตอตนเอง

เกรงกลัวตอภัยรายที่   และสังคม

จะตามมา สามารถใหขอมูล

เพ่ือสนองตอบนโยบาย ขาวสาร เปนแหลง

รัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด   ที่ดีแกทางราชการได

 

3 อุดหนุนสํานักงาน เพ่ือสรางกระแสความ ดําเนินโครงการ  800,000         800,000    800,000     800,000   ผลสําเร็จ รอยละ 80 ของ กองแผนฯ สนง.

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตระหนักในการปองกัน " TO BE NUMBER ONE " (2560:800,000)   ของโครงการ อําเภอ มีชมรม สาธารณสุข

เยาวชนใหหางไกลจากยาเสพติด (2559:800,000) สมาชิกในสถานศึกษา จังหวัดสระบุรี

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง (2558:800,000) ไดรับการพัฒนา

ในสถานศึกษาและ อปท. (2557:800,000) สรางเสริมภูมิคุมกัน

เพ่ือเปนศูนยเผยแพร ทางจิต

และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

4 อุดหนุนตํารวจภูธร เพื่อปรับปรุงแบบการให ดําเนินโครงการเปดระบบ 748,200         748,200    748,200     748,200   ปญหา ประชาชนและ กองแผนฯ สถานีตํารวจ

จังหวัดสระบุรี บริการประชาชนของ สัญญาณ GPS กับ (2560:699,600)   อาชญากรรม นักทองเท่ียวไดรับ   ภูธรเมืองสระบุรี

หนวยงานใหทันสมัย รถสายตรวจ และรถท่ีใช (2559:699,600) ลดลง บริการอยางรวดเร็ว

สามารถทําการสั่งการ ลอเหยื่อในการติดตามจับ (2558:600,000) ทั่วถึงและทันทวงที 

เพ่ือใหเจาหนาที่สายตรวจ กุมตัวผูกระทําผิดกฎหมาย  มีความปลอดภัยใน

ทองที่ไปถึงท่ีเกิดเหตุได ชีวิตและทรัพยสิน   

อยางรวดเร็วและระงับ เพ่ิมข้ึน

เหตุตางๆ ไดทันทวงที สามารถปองกันเหตุ

เพื่อใชในการติดต้ังระบบ และลดปญหา

กับรถที่ใชในการลอเหยื่อ อาชญากรรม

ใหสามารถติดตามถึง  ยาเสพติดในพ้ืนที่  

ขบวนการลักรถพรอม จังหวัดสระบุรีไดอีก

ทั้งจับกุมผูตองหามา ระดับหนึ่ง

ดําเนินคดีตามกฎหมาย ติดตามจับกุมผูตองหา

เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําคัญ ลักรถมาดําเนินคดี

ในการถวายความ เพ่ิมข้ึนการถวาย

ปลอดภัยแดพระบรม ความปลอดภัยแด

วงศานุวงศที่เสด็จทรง พระบรมวงศานุวงศ

งานในเขตพ้ืนที่ มีประสิทธิภาพ

จังหวัดสระบุรี มากขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร เพ่ือใหผูเขารับการฝก ดําเนินโครงการฝกอบรมให 400,000         400,000    400,000     400,000   ผลสําเร็จ ผูเขารับการฝก กองแผนฯ สถานีตํารวจ

เมืองสระบุรี อบรมมีความรูในการ ความรูดานการจราจร  (2560:400,000)   ของโครงการ อบรมรูหลักและวิธี ภูธรเมืองสระบุรี

ขับข่ีอยางถูกตองและ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา (2559:400,000) ขับข่ีอยางถูกตอง   

ปลอดภัยสามารถปรับ และประชาชนท่ัวไปในพื้นที่ (2558:400,000) และปลอดภัย 

ใชในชีวิตประจําวันได จังหวัดสระบุรี  (2557:400,000) ผูเขารับการฝกอบรม   

เพ่ือใหผูเขารับการฝก จํานวน 300 คน เคารพกฎจราจร

อบรมรูจักเครื่องหมาย และมีวินัยในการ

จราจร ปายเตือนให จราจร

ระวัง ปายเครื่องหมาย   สามารถลดปญหา

บังคับปายเครื่องหมาย การจราจรติดขัด 

จราจรบนพื้นทางและ และปญหาการเกิด

ขอบทางและปาย อุบัติเหตุทางถนนได

เครื่องหมายอื่น ๆ ประชาชนไดรับ

ที่เก่ียวของ   ความสะดวกและ

เพ่ือใหผูเขารับการฝก ปลอดภัยในการ

อบรมรูกฎหมายจราจร   เดินทาง

เคารพกฎจราจรและมี

วินัยในการจราจร

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการใชรถใชถนน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนสํานักงานเขต เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน การแขงขันกีฬานักเรียน  -   3,500,000 - - รอยละของ นักเรียนเกิดความรัก กองการศึกษาฯ สนง.เขตพื้นที่

พ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดสระบุรีมี ตานยาเสพติด (2560:3,500,000)   นักเรียนที่เขา สามัคคีในหมูคณะ การศึกษา

ประถมศึกษา สระบุรี ความรักความสามัคคี " สระบุรีเกมส " (2559:2,500,000) รวมกิจกรรม รักการกีฬา และ ประถมศึกษา 

เขต 2 รูแพ รูชนะ รูอภัย (2558:1,500,000) ไมยุงเก่ียวกับยา   สระบุรี เขต 2

มีน้ําใจนักกีฬา และ (2557:4,000,000) เสพติดทุกประเภท

รูจักทํางานเปนหมูคณะ

เพ่ือเสริมสรางและ

พัฒนาทัศนคติแก   

นักเรียนในจังหวัดสระบุรี

ไปสูพฤติกรรมที่พึง

โดยใชกิจกรรมกีฬา

เปนสื่อและไมยุงเก่ียว

กับยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนใน จ.สบ. ใน

ดานสุขภาพอนามัยและ

พัฒนาการในทุกดาน

เพ่ือวางรากฐานการ

กีฬาใหนักเรียน 

นักศึกษา ใน จ.สบ.  

ทุกประเภท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 อุดหนุนสมาคมกีฬา เพ่ือคัดเลือกนักกีฬา สงเสริมการกีฬาของ  -   2,000,000 - - ผลสําเร็จ นักกีฬาของจังหวัด กองการศึกษาฯ สมาคมกีฬา

จังหวัดสระบุรี ตัวแทนจังหวัดสระบุรี นักกีฬา จังหวัดสระบุรี (2560:2,000,000)   ของโครงการ สระบุรีที่มีความ จังหวัดสระบุรี

เพ่ือพัฒนานักกีฬาสู (2559:2,000,000) สามารถไดเขารวม

ความเปนเลิศ (2558:2,000,000) การแขงขันกีฬา   

เพ่ือพัฒนาบุคลากร (2557:2,000,000) ในระดับประเทศ

ทางการกีฬาใหมี ผูสูงอายุใชกิจกรรม

มาตรฐาน เลนกีฬาและ

เพ่ือสรางแรงจูงใจให นันทนาการเปนสื่อ   

องคกรเอกชนสงเสริม ในการออกกําลังกาย   

กีฬาจังหวัดสระบุรี ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปญญาไทย

งบประมาณและท่ีมา

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี
แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนสํานักงานสงเสริม เพ่ือสงเสริมอนุรักษ จัดงานประเพณีตักบาตร 1,000,000      1,000,000  1,000,000   1,000,000  รอยละของ สามารถอนุรักษ กองการศึกษาฯ สนง.สงเสริม

การปกครองทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและ ดอกเขาพรรษา และ (2559:1,000,000) จํานวนที่เขา รักษาขนบธรรมเนียม   การปกครอง

จังหวัดสระบุรี วัฒนธรรมอันดีงามน้ีให ถวายเทียนพระราชทาน (2559:1,000,000) รวมกิจกรรม ประเพณีและ  ทองถ่ิน จ.สระบุรี

อยูคูจังหวัดสระบุรีตลอดไป จังหวัดสระบุรี (2558:500,000) วัฒนธรรมของทองถิ่น   

เพ่ือใหอนุชนรุนหลังได (2557:500,000) ไวสืบไป

มีโอกาสศึกษาศิลป สามารถสนองนโยบาย

วัฒนธรรมและประเพณี แหงรัฐในดานการสืบสาน   

อันดีงามของทองถิ่น ความเปนไทยอันเปน

เพ่ือสนองนโยบายแหง เอกลักษณของชาติ

รัฐในดานการสืบสาน อยางแทจริง

ความเปนไทยอันเปน สามารถเผยแพร

เอกลักษณของชาติ ขนบธรรมเนียม

อยางแทจริง ประเพณีและ

เพ่ือเปนการสงเสริม วัฒนธรรมทองถ่ิน

การทองเที่ยวของ ของจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี ใหกับคนในพื้นท่ีและ

เพ่ือสรางความรักความ คนนอกพื้นที่ทั้งคนไทย

สามัคคแีละสัมพันธภาพ และตางประเทศไดรูจัก

อันดีระหวางคนในทองถ่ินและ

คนตางถ่ินที่เดินทางมาชม

ประเพณีตักบาตรดอกเขาพรรษา

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1  สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอตุสาหกรรมที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 อุดหนุนองคการบริหาร เพ่ือสงเสริมและ จัดงานสืบสานประเพณี 500,000         500,000    500,000     500,000   รอยละของ มีการอนุรักษประเพณี กองการศึกษาฯ อบต.

สวนตําบลดาวเรือง  อนุรักษประเพณีและ ยี่เปงไท - ยวน  (2560:500,000) ผูเขารวม และวัฒนธรรมอันดี   ดาวเรือง

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี วัฒนธรรมของทองถ่ิน (2559:500,000) กิจกรรม งามของทองถิ่นให

เพ่ือใหประชาชนได   (2558:500,000) คงอยูสืบไป

ตระหนักถึงคุณคาและ (2557:500,000) ประชาชนมีความ

ความภาคภูมิใจใน ตระหนักถึงคุณคา

ประเพณีและ และเกิดความภาคภูมิ

วัฒนธนนมของทองถ่ิน ใจในประเพณีและ

เพื่อสงเสริมใหประชาชน วัฒนธรรมทองถ่ิน

มีสวนรวมในในการ ประชาชนมีสวนรวม

สืบสานประเพณี ในการสืบสานประเพณี

ยี่เปงไท - ยวน ยี่เปงไทน - ยวน

เพ่ือสงเสริมการ เกิดการกระตุน

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจจากการ

งานประเพณียี่เปง สงเสริมการทองเที่ยว

ไท-ยวน และขับเคลื่อน เชิงวัฒนธรรมงาน

ดานการทองเท่ียวของ ประเพณีย่ีเปงไท-ยวน

จังหวัดสระบุรี และขับเคลื่อนดาน

การทองเที่ยวของ

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง เพ่ือใหประชาชนทุก เสริมสรางวัฒนธรรมทาง 400,000         400,000    400,000     400,000   จํานวนผูเขา ประชาชนทุกภาค กอง ที่ทําการ

จังหวัดสระบุรี ภาคสวนเกิดความรู การเมืองแบบประชาธิปไตย รวมโครงการ สวนในจังหวัดสระบุรี กิจการสภาฯ ปกครอง

ความเขาใจเก่ียวกับ อันมีพระมหากษัตริยทรง เกิดความรูความเขา จังหวัดสระบุรี
การเมืองการปกครองใน เปนประมุขและการมี ใจเก่ียวกับสิทธิ

ระบอบประชาธิปไตย สวนรวมทางการเมือง เสรีภาพหนาที่ตาม

รัฐธรรมนูญ 

2 อุดหนุนกองอํานวยการ เพ่ือสรางกระแสความ ดําเนินโครงการ       1,500,000   1,500,000    1,500,000   1,500,000 จํานวนผูเขา ผูผานการฝกอบรมจะ กองแผนฯ กอ.รมน.

รักษาความมั่นคงภายใน รักชาติความจงรักภักดี " คนสระบุรีรักษแผนดิน " (2560:1,500,000) รวมโครงการ เกิดความรักความสามัคคี จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ตอสถาบันพระมหากษัตริย ประชาชนท่ัวไป แกนนํา (2559:1,500,000) และความภาคภูมิใจที่ได

(กอ.รมน.จังหวัด ส.บ.) ปลูกจิตสํานึกในบุญคณุ หมูบาน/ชุมชน  อสม. (2558:1,500,000) มีโอกาสเกิดเปนคนไทย   

ของแผนดินเกิดที่ทุกคน และมวลชนของ กอ.รมน. มีความศรัทธาและจงรัก

จะตองชวยกันดูแลรักษา จังหวัด ส.บ. (สมาชิกหมู ภักดีตอสถาบัน

อยางหวงแหนไวสุดชีวิต บาน อพป. กนช.) พระมหากษัตริย อันนํา

เพื่อถายทอดปลูกฝงให จากทั้ง  13  อําเภอ ไปสูความรักความ   

ประชาชนท่ัวไปและ ของจังหวัดสระบุรี หวงแหนในแผนดินและ

แกนนําชุมชน/หมูบาน รวม  360  คน/รุน มีสวนรวมในการปกปอง

ไดเรียนรูถึงโครงการ จํานวน  4  รุน เทิดทูนสถาบันชาติ 

พระราชดําริของพระบาท จํานวนผูเขารับการอมรม ศาสนา พระมหากษัตริย

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทั้งสิ้น  1,440  คน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่มีอยูตามพ้ืนที่ตาง ๆ 

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผ.02

- 439 -



แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

เทศบาล 1 (ทั้งสองฝง)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) จํานวน 1 เสน

ถนนหวงบง - ทาลาน

ตําบลบานครัว

    22,600,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี ทต.ทาลาน

2 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เพ่ือสะดวกในการ

สัญจร ไป-มา

หมูที่ 8 บริเวณทอ

ยายหีบ – ตําบลหรเทพ

      2,800,000   -   -   - กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 5

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี ทต.ตลาดนอย

3 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เพ่ือสะดวกในการ

สัญจร ไป-มา

หมูที่ 8 บริเวณสะพาน

ขาว – ตําบลดอนทอง 

อําเภอหนองโดน

      2,800,000   -   -   - กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 5

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี ทต.ตลาดนอย

4 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เพ่ือสะดวกในการ

สัญจร ไป-มา

หมูที่ 3 บริเวณ

ชลประทานเริงราง ถึง

ตําบลบานหมอ

      5,260,000   -   -   - กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 5

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี ทต.ตลาดนอย

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

5 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เพ่ือสะดวกในการ

สัญจร ไป-มา

หมูที่ 1 บริเวณเลียบ

คลองชลประทาน 23 

ขวา ถึงตําบลสรางโศก

      8,400,000   -   -   - กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 5

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี ทต.ตลาดนอย

6 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง หมูท่ี 9 

จํานวน 4 เสน

เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงถนนท่ีใช

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรใหได

มาตรฐานและ

สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในพ้ืนที่

ราษฎร หมูที่ 9 ตําบล

บานหมอ และตําบล

ใกลเคียง

      2,500,000   -   -   - ซอมแซมถนน

ลูกรัง หมูท่ี 9

จํานวน 4 เสน

มีถนนได

มาตรฐานในการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

และทําให

เกษตรกรรมมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.เมือง

ขีดขิน

7 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกส สาย

ดานหลัง รพ.บานหมอ หมู

ที่ 4 ถึง สะพานดํา หมูที่ 8

เพ่ือใหราษฎรที่ใช

เสนทางดังกลาวใน

การสัญจรไปมา

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ราษฎร หมูที่ 4, 8 และ

ราษฎรตําบลใกลเคียงที่

ใชเสนทางดังกลาว

      2,500,000   -   -   - กอสรางถนน

แอสฟลทติกส 

สายดานหลัง รพ.

บานหมอ หมูที่ 4

 ถึง สะพานดํา 

หมูที่ 8

มีถนนได

มาตรฐานในการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

และทําให

เกษตรกรรมมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.เมือง

ขีดขิน

- 441 -



เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

8 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกทคอนกรีต

สายบานหมอ-โคกใหญ 

(เขต อบต.เมืองขีดขีน)

เพ่ือใหราษฎรที่ใช

เสนทางดังกลาวใน

การสัญจรไปมา

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ราษฎรในเขตตําบล

บานหมอ ตําบล

โคกใหญ และตําบล

ใกลเคียง

      2,000,000   -   -   - กอสรางถนน

แอสฟลทติกส 

สายคอนกรีต 

สายบานหมอถึง

โคกใหญ 

(เขตอบต.เมือง

ขีดขิน)

มีถนนได

มาตรฐานในการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

และทําให

เกษตรกรรมมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.เมือง

ขีดขิน

9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 บริเวณ หมู4 ตําบลหรเทพ

 (ทั้งสองฝงคลองดวย)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) จํานวน 1 เสน 

หมู 4 ตําบลหรเทพ

    10,500,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

10 โครงการขยายถนนลาดยาง

บริเวณสามแยกหมู 5 ถึง

หมู 3 ตําบลโคกใหญ 

(เสนหนาวัดโคกใหญถึง

วัดหนองนางปุย)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนลาดยาง ขยายจาก

 4 เมตรเปน 5 เมตร 

บริเวณหมู 5 ถึงหมู 3 

ตําบลโคกใหญ

    10,000,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 บริเวณหมู 2 ตําบลหรเทพ

 (เสนหลังโรงเรียนหรเทพฯ)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) จํานวน 1 เสน

หมู 2 ตําบลหรเทพ

      2,200,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 บริเวณหมู 4 ตําบลโคก

ใหญ (เสนคลองหมัน)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) จํานวน 1 เสน 

หมู 4 ตําบลโคกใหญ

      3,800,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

13 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 บริเวณเขตหมู 5-3-7-6

ตําบลหรเทพ (เสนเขต

ติดตอตลาดนอย)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 (คสล.) จํานวน 1 เสน

หมู 5,3,7,6 ตําบล

หรเทพ

      5,200,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

14 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 บริเวณหมูที่ 6 ต.หรเทพ 

(เสนบาน ส.อบต.สําราญ)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) จํานวน 1 เสน

หมู 6 ตําบลหรเทพ

      3,800,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

15 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางบริเวณหมู 4

ถึงหมู 8 ตําบลหรเทพ

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนลาดยาง จํานวน 

1 เสน บริเวณหมู 4 ถึง

หมู 8 ตําบลหรเทพ

      5,300,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ

16 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางบริเวณ หมู 2

 ถึงหมู6 ตําบลหรเทพ 

(เสนหนา รพ.สต.หรเทพ

ถึงหนาวัดจั่นเสือ)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนลาดยาง จํานวน 

1 เสน บริเวณหมู 2 ถึง

 หมู 6 ตําบลหรเทพ

      2,800,000   -   -   - ความยาวของ

ถนนท่ีดําเนินการ

ผลสําเร็จ

ประชาชนสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกใหญ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

17 กอสรางถนนลาดยางแบบ

แอสฟสทติกคอนกรีต  

หมูที่ 1,4 ตําบลไผขวาง 

อ.บานหมอ จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง 

แบบแอสฟสทติก 

คอนกรีต กวาง 5 ม. 

ยาว 100 ม. ชวงท่ี 2 

คลอง ร7ซ. ถึง คลอง 

24 ขวา กวาง 7 ม.ยาว 

1,200 ม.หนา 0.05 ม.

      5,981,000  -   -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาเพ่ิม

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.ไผขวาง

18 กอสรางถนนลาดยาง แบบ

แอสฟสทติกคอนกรีต 

หมูที่ 6  เรียบคลอง 23 

ขวา ฝงขวา เชื่อมติดตอกับ

ตําบลดอนพุด

เพ่ือใหประชาชนใช

ถนนสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง 

แบบแอสฟสทติก 

คอนกรีต กวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,120 เมตร

หนา 0.05 เมตร

(สะพานถึงโรงตาเมะ)

      2,456,000                -     -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย

ประชาชนใช

ถนนสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบต.ไผขวาง

19 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ถนนสาย

ขาวเปลือก) หมูที่ 6 ใช

เปนทางเช่ือมตอถนนสาย

วิหารแดง-สหกรณ กับ

ถนนสายเกาะประดู-

คลองใหม

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 1,160 ม. 

หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

5,800 ตร.ม.

      3,886,000   -   -   - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

20 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ถนนสายเลียบ

คลองลําศาลา,คลอง

หนองร)ี ใชเปนเสนทาง

เช่ือมตอถนนสาย

วิหารแดง-สหกรณ หมูที่ 2

 ต.หนองสรวง, หมูที่ 6 

ต.บานลํา กับถนนสาย

เกาะประดู-คลองใหม 

หมูที่ 2 ต.หนองสรวง, 

หมูที่ 3 ตําบลหนองหมู

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 1,740 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

8,700 ตร.ม.

พรอมกอสรางกําแพง

กันดินปองกันถนนพัง

      6,829,000   -   -   - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง

21 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 5-6 

ต.หนองสรวง (ถนนสาย

เลียบคลองลําศาลา,

คลองเรือ) ใชเปนเสนทาง

เช่ือมตอถนนสาย

วิหารแดง-สหกรณ หมู 6 

ต.หนองสรวง ,หมู 6 

ต.บานลํา กับถนนสาย

เกาะประดู-คลองใหม 

หมู 5 ต.หนองสรวง, 

หมูที่ 3 ตําบลหนองหมู

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 2,710 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

13,550 ตร.ม.

      9,078,500   -   -   - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมู11-หมู 5-หมู 2-หมู 3-

หมู 7 ต.หนองสรวง (สาย

เกาะประดู-คลองใหม) ใช

เปนทางเช่ือมตอหมู 11-

หมู 5-หมู 2-หมู 3-หมู 7 

ต.หนองสรวง และ 

ต.หนองโรง อ.หนองแค

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 6,518 ม. 

ไมมีไหลทางหรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา

39,108 ตร.ม.

    31,286,400   -   -   - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง

23 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต (สาย

สหกรณ-หนองชางเหล็ก)

ใชเปนเสนทางเช่ือมตอถนน

สายวิหารแดง-สหกรณ 

หมู 7 ต.หนองสรวง,

ต.หนองจรเข อ.หนองแค

กับถนนสายเกาะประดู-

คลองใหม หมู 7

ต.หนองสรวง,ต.หนองโรง

อ.หนองแค

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 1,600 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ไมมีไหลทางหรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

9,600 ตร.ม.

 -  -    7,680,000  - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

24 ปรับปรุงผิวจราจรโดยปู

แอสฟลทติกคอนกรีต (สาย

วิหารแดง-เขาแกว) ใชเปน

เสนทางเช่ือมตอถนนสาย

สุวรรณศร - หมู 10 

ต.หนองสรวง และ หมู 1 

ต.เจริญธรรม

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 5.50 ม. 

ยาว 1,280 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 7,040 

ตร.ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด

1.00 ม. ลอดถนนยาว 

14.00 ม.

 -  -    3,300,000  - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง

25 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต หมู 

3-

หมู 9 (สายสุวรรณศร-

หนองตาบุญ ชวงที่ 1 และ

ชวงท่ี 2) ใชเปนทาง

เช่ือมตอถนนสาย

เกาะประดู-คลองใหม 

หมู 3 ต.หนองสรวง กับ

ถนนสายวิหารแดง-สหกรณ 

หมู 9 ต.หนองสรวง และ

ต.โคกแย อ.หนองแค

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 7.00 ม. ยาว 

2,177ม. ไมมีไหลทาง 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 

15,239 ตร.ม.

 -  -  -     12,191,200 ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมู 1-หมู 6-หมู 2-หมู 9-

หมู 7 ต.หนองสรวง (สาย

วิหารแดง-สหกรณ) ใชเปน

ทางเช่ือมตอหมู 1-หมู 6-

หมู 2-หมู 9-หมู 7

ต.หนองสรวง- หมู 6

ต.บานลํา และต.หนองจรเข

อ.หนองแค

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 1,630 ม. และ

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 3,207 ม. ไมมี

ไหลทางหรือพื้นที่

ไมนอยกวา 25,815 

ตร.ม.

 -  -  -     20,652,000 ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองสรวง

27 กอสรางถนนลาดยาง

สายวิหารแดงซอย 4 ถึง

ทางแยกไปตําบลคลองเรือ 

(ปากซอยมะเหมี่ยว) 

ต.วิหารแดง

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

1 สาย ยาว 2,194 เมตร

 กวาง 5 เมตร 

หนา 0.07 เมตร

      3,950,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.วิหารแดง

28 กอสรางถนนลาดยาง

สายหนาซุมวัดเกาะ

เชิงหวายถึงสะพานขาม

คลองบางกงเช่ือมตําบล

หนองหมู หมู 2-หมู 9 

ตําบลวิหารแดง

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

1 สาย ยาว 7,000 เมตร

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.07 เมตร

 -    15,000,000  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.วิหารแดง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

29 กอสรางถนนลาดยาง

สายแยกบานเนินทราย 

หมู 4 ถึงเขตตําบล

บานพริก อําเภอบานนา

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

1 สาย ยาว 1,800 เมตร

 กวาง 5 เมตร 

หนา 0.07 เมตร

 -  -    3,000,000  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.วิหารแดง

30 กอสรางถนนลาดยาง

สายแยกถนนวิหารแดง-

หนองหมู(ซุมวัดบางกง) ถึง

หนาบานนางปน 

เจริญเขต หมู 9 ตําบล

วิหารแดง

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

1 สาย ยาว 1,600 เมตร

 กวาง 6 เมตร 

หนา 0.07 เมตร

 -  -  -      4,000,000 รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.วิหารแดง

31 โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีต โดยวิธี 

PAVEMENT-PLACE

RECYCLING ถนน

ทางหลวงทองถ่ินหมายเลข

สบ.ถ.45004 บานยางคู-

หวยกรวด หมูที่ 4 และ

หมูที่ 10 ตําบลครองเรือ

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอน

ของราษฎร

ในการคมนาคม

หมูที่ 4 และหมูท่ี 10                 -                  -                 -        6,666,000 รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยจาก

การสัญจรมากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.คลองเรือ
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

32 โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีต ถนนทางหลวง

ทองถ่ินหมายเลข สบ.ถ.

45002 วิหารแดง-

คลองไทร หมูที่ 1 และ

หมูที่ 6 ตําบลครองเรือ

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอน

ของราษฎร

เพ่ือชวยเหลือ

ผูประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรและ

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

หมูที่ 1 และหมูท่ี 6 

ตําบลคลองเรือ

                -                  -      4,800,000                 -   รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยจาก

การสัญจรมากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.คลองเรือ

33 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 6 - 7 

ต.หนองหมูเช่ือมตอไป 

ต.บานพริก อ.บานนา 

จ.นครนายก

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมตอเสนทาง

สัญจรระหวางตําบล

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5เมตร 

ยาว 2,105 เมตร 

จํานวน 1 แหง

      5,525,000  -  -  - ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

34 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณถนน

เลียบคลองหกวาสายบน 

บานสหกรณ หมูท่ี 4-8

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณ

คลองหกวาสายบน 

บานสหกรณ หมูท่ี 4 

จํานวน 1 แหง

 -      4,000,000  -  - ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

35 กอสรางถนนดิน

เลียบคลองลาดปลาเคา 

บริเวณหมูที่ 1-3

เพ่ือกอสรางถนนดิน กอสรางถนนดิน

เลียบคลองลาดปลาเคา

 บริเวณหมูที่ 1-3

 -  -    2,000,000  - ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

36 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

5 เมตรยาว 700 เมตร 

(บริเวณวัดคลองใหม 

หมูที่ 3)

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณวัดคลองใหม 

หมูที่ 3

 -      2,000,000  -  - ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

37 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ภูเขาทอง - 

บางกงตรงขามพรชัยฟารม

 หมูท่ี 7

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณสาย

พรชัยฟารม หมูที่ 7

 -      2,000,000  -  - ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

38 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 4

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 4

 -  -  -      2,000,000 ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

39 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 5-6 ตําบล

หนองหมู จังหวัดสระบุรี 

เช่ือมตอระหวางไปตําบล

ศาลาครุ อําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใชเปนเสนทาง

สัญจรระหวางตําบล

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 6,462 เมตร

    19,000,000  -  -  - ประชาชน 

รอยละ 80 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

40 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 5

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 5

 -  -  -      2,000,000 ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

41 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สหกรณซอย 3

 หมูท่ี 8

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สหกรณ

ซอย 3 หมูที่ 8

 -      2,000,000  -  - ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

42 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนภูเขาทอง 

หมูที่ 7 ตําบลหนองหมู 

เช่ือมตอ ต.บานพริก 

อ.บานนา จ.นครนายก

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใชเปนเสนทาง

สัญจรระหวางตําบล

ถนนภูเขาทอง หมูที่ 7

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,720 เมตร

    12,000,000  -  -  - ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

43 ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนภูเขาทอง -

 บางกง หมูที่ 7

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนภูเขาทอง - บางกง

หมูที่ 7

 -  -    2,000,000  - ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

44 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบนภูเขาทอง 

ซอย 3 เลียบคลอง 33 

หมูที่ 7

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณถนนภูเขาทอง 

ซอย 1 หมูที่ 7

 -      4,000,000  -  - ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

45 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบนภูเขาทอง 

ซอย 2 เลียบคลอง 33 

หมูที่ 7

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณถนนภูเขาทอง 

ซอย 2 หมูที่ 7

 -  -  -      4,000,000 ประชาชน 

รอยละ 85 ไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

46 บูรณะปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางสายซอย 8 

หมูที่ 2 , 5 ,6 ,8

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจรไป-มา

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายซอย 8 

หมูที่ 2,5,6,8 

ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 5,350 ม.

 -    10,000,000  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

การเดินทางไป-

มาของประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

เจริญธรรม

47 บูรณะปรับปรุงซอมแซม

ถนนสายประชาสรรค-

เขานอย จอมสวรรค 

หมูที่ 1,2,3,5,6,7

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจรไป-มา

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายซอยประชาสรรค-

เขานอยจอมสวรรค 

หมูที่ 1,2,3,5,6,7 กวาง 

6.00 ม. ยาว 5,800 ม.

    10,100,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

การเดินทางไป-

มาของประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

เจริญธรรม

48 โครงการกอสรางขยาย

ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตถนนทางหลวง

สาย 3045 

(ตอนวิหารแดง-หนองหมู) 

หมูที่ 7 ตําบลหนองหมู

เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในการ

สัญจรไปมา

เพ่ือจายเปนคาจางเหมา

กอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

AC หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

ขยายผิวจราจร 

กวาง 7.55 ม. 

ระยะทางยาว 500 ม. 

พ้ืนที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 3,775 

ตร.ม. (รายละเอียดตาม

แบบที่เทศบาลกําหนด)

      9,900,000  -  -  - ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.หนองหมู
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

49 ขยายถนนพรอมวางทอ

ทางเขา หมูที่ 5 

ต.หนองสีดา

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 5 ต.หนองสีดา

 มีการคมนาคมท่ี

สะดวก

ขยายไหลถนนพรอม

กอสรางถนนลาดยาง

asphalt concrete 

ทางเขาทางหมูบานใหได

ขนาดความกวาง 6 ม. 

ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม.พรอมวางทอ

คอนกรีตสี่เหลี่ยม 

(box culvert)

      2,000,000                -                 -                   -   รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชน

รอยละ 90 ของ

หมูที่ 5 

ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคม

ที่สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ

50 กอสรางถนนลาดยาง หมู 1

 ต.หนองสีดา

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 1 ต.หนองสีดา

 มีการคมนาคม

ที่สะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตฯ

ใหเปนถนนลาดยาง 

asphalt concrete 

สายทางเขา หมูท่ี 1 

ขนาดความกวาง 4 ม. 

ยาว 1,500 ม. คิดเปน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

6,000 ตร.ม.

      2,400,000                -                 -                   -   รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชน

รอยละ 90 ของ

หมูที่ 1 

ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคม

ที่สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

51 โครงการกอสรางปรับปรุง

ขยายถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตและ

กอสรางวางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.

 และตีเสนจราจร บริเวณ

ถนนสายสบ.ถ.26001 

จากบานนายประพจน 

นลวชัย - สะพาน

บานโคกนอย ต.หนองแซง

อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก 

ลดอุบัติเหตุและ

ปญหาน้ําทวมขัง

ในฤดูฝนลดลง

ปรับปรุงขยาย

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก กวาง 6 ม.

 ยาว 1,280 ม. 

หนา 0.05 ม. หรือมี

พ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา

 7,680 ตร.ม. และวาง

ทอระบาย ค.ส.ล. 

ขนาด Ø 1 ม. 

จํานวน 1,114 ทอน 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. 

ขนาด 1.30 x 1.50 ม. 

จํานวน 127 บอและ

ตีเสนจราจรพ้ืนที่

ไมนอยกวา 288.00 

ตร.ม.

    12,000,000                -                 -                   -   มีถนนลาดยาง

แอสฟลทติก 

มีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา

7,680 ตร.ม.

สัญจรไปมาสะดวก

ทําใหประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก 

ลดอุบัติเหตุ และ

ปญหาน้ําทวมขัง

ในฤดูฝนลดลง

อบจ.สระบุรี ทต.หนองแซง

52 กอสรางถนน คสล. จาก

สี่แยกวัดอูตะเภาหมูที่ 7 

ตําบลมวงหวาน ไปวัด

หนองสองหอง หมูที่ 2 

ต.มวงหวาน

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบาย

ในการเดินทางไปมา

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร

      4,140,000                -                 -                   -   รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายในการ

เดินทางเพ่ิมขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.มวง

หวาน
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

53 โครงการขยายถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

สายวัดสมุห-

ประดิษฐาราม-เสาไห-

ปอกแปก (3314) 

พรอมติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ 

(ชวง กม.ที่ 4+187) 

ต.เสาไห อ.เสาไห จ.สระบุรี

เพ่ือปรับปรุงขยาย

ผิวจราจรใหกวางข้ึน

 และไดมาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร 

Asphaltic Concrete 

แบบ Pavament in 

Place Recycling พรอม

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

แนวถนนสาย 3314 

ตอนวัดสมุห-

ประดิษฐาราม-เสาไห-

ปอกแปก 

ชวง กม.ที่ 3+200 - 

กม.ที่ 4+187

    20,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง

อบจ.สระบุรี ทต.เสาไห

54 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ซอย 6 

ถนนสายตรี ฝงซาย-

เขต ตําบลนายาว 2 

หมูที่ 2

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสงผลิตผล

ทางการเกษตร

กอสรางผิวทางลาดยาง

ผิวจราจร กวาง 8 เมตร 

ยาว1,470 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

 -                -      6,258,000  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

55 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนลาดยาง

สายเอกทั้งเสนผาน

หมูที่ 1,5,6,7,8 

ต.ธารเกษม

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางผิวจราจร 

กวาง 8 เมตร 

ระยะทาง 4,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

    15,000,000                -                 -                   -   รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

56 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ซอย 5 

สายเอกฝงขวา สายโท

หมูที่ 6 ต.ธารเกษม

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนนลาดยาง

ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 2,650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

    10,500,000                -                 -                   -   รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

57 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอย 5 

ถนนสายตรีฝงขวา-

สายเอก หมู 6

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนนลาดยาง 

ชวงท่ี 1 กวาง 8 เมตร

ยาว 654 เมตร และ

ชวงท่ี 2 กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,346 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

      7,109,000                -                 -                   -   รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

58 โครงการกอสรางถนน 

คสล.เลาะริมชายเขา

เกาชั้น-สายโท ถึงบาน

นายกาวิน กิมาโส หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 2,700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -    9,900,000  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

59 โครงการกอสรางถนน

คสล. ตั้งแตอูชางไก ซอย 7 

สายตรีซาย ถึงเขตตําบล

นายาว หมูที่ 2

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

                -        3,150,000  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

60 โครงการขยายเขตทางแยก

ซอย 7 บริเวณสี่แยก

สายเอก

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

ขยายทางแยก ซอย 7 

บริเวณสี่แยก สายเอก 

หมูที่ 5,8

                -        5,000,000  -  - รอยละระยะทาง

ที่ขยายถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

- 458 -



เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4

บานโปงตะขบ ถึง หมูที่ 5

บานงิ้วงาม

เพ่ือการคมนาคม

และขนสงพืชผลทาง

การเกษตรสะดวก

ทันตอความตองการ

ของตลาด

ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทคอนกรีต

หนา 5 ซม. กวาง 6 ม.

ยาวไมนอยกวา 1,600

เมตร

      4,971,800  -  -  - ประชาชนรอยละ

50 ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง

หมูที่ 6 บานปาลาน

หินดาด ถึง หมู 9

บานหนองบอน

เพ่ือการคมนาคม

และขนสงพืชผล

ทางการเกษตร

สะดวกทันตอ

ความตองการของ

ตลาด

ปรับปรุงถนนลาดยาง

หมู 6 ถึง หมู 9 

กวาง 6 ม. 

ยาว 3,100 เมตร

      9,051,900  -  -  - รอยละ60 

ของประชาชน

เดินทางสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและ

ขนสงพืชผล

ดียิ่งขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมู 9 บานหนองบอน

ถึงหมู 13 

บานคลองมะเกลือ

เพ่ือการคมนาคม

และขนสงพืชผล

ทางการเกษตร

สะดวกทันตอ

ความตองการของ

ตลาด

ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลติกคอนกรีต

หมู 9 ถึงหมู 13 

กวาง 6 ม.

ยาว 2,800 เมตร

      7,936,900  -  -  - ประชาชน

รอยละ50 ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง

64 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมู 14 บานหลังเขาถึง

บานมะคางาม 

(เขตเทศบาลวังมวง)

เพ่ือการคมนาคม

และขนสงพืชผล

ทางการเกษตร

สะดวกทันตอ

ความตองการของ

ตลาด

ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมู 14 กวาง 6 เมตร

ยาว 8,000 ม.

    22,548,100  -  -  - ประชาชน

รอยละ50 ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

65 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมู 17 บานซับแหงถึง 

ต.ซับสนุน

เพ่ือการคมนาคม

และขนสงพืชผล

ทางการเกษตร

สะดวกทันตอ

ความตองการของ

ตลาด

ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมู 17  กวาง 6 ม.

ยาว 2,300 ม.

      6,772,300  -  -  - ประชาชน

รอยละ 50 ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง

66 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต

หมูที่ 7

เพ่ือประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกและ

เปนมาตรฐาน

หมูที่ 7 บานแถว 

เช่ือมตอตําบลหนองยาว

 กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

      4,465,000  -  -  - ระยะทาง

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโน

67 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหมูที่ 2

เพ่ือประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกและเปน

มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 2 

เลียบคลองชลประทาน

ฝงขวา บานนารอง - 

บานจอกอ ระยะทาง 

1,000 เมตร

      2,000,000  -  -  - มีเสนทางที่เปน

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ิน

อบต.หนองโน

68 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เพ่ือประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกและเปน

มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหมูที่ 5 

บานโคกกระตาย 

เลียบคลองชลประทาน 

ถึง หมูที่ 2 บานนารอง 

ระยะทาง 1,400 เมตร

      3,500,000  -  -  - มีเสนทางที่เปน

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ิน

อบต.หนองโน
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

69 ขยายถนนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3314 

พรอมระบบระบายน้ํา 

หมูที่ 2 –หมูที่ 10

เพ่ือประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกและเปน

มาตรฐาน

ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3314 หมูที่ 2

 บานนารอง - หมูที่ 10

 บานหนองมวง

    30,000,000  -  -  - มีเสนทางที่เปน

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ิน

อบต.หนองโน

70 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทฯ

สาธารณะ สายทุเรียน-

หวยบา  หมูที่ 1,2,4 

ตําบลหนองกบ

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่เหมาะสมและ

สะดวกสบาย

ถนนลาดยางแอสฟลทฯ

ระยะทางประมาณ 

1,000 เมตร จํานวน 

1 แหง

      3,716,000  -  -  - มีเสนทาง

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี อบต.หนองกบ

71 กอสรางถนน คสล. 

จากสี่แยกวัดอูตะเภา

หมูที่ 7 ตําบลมวงหวาน 

ถึงวัดหนองสองหอง  

หมูที่ 2  ต.มวงหวาน

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

กอสราง กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,300 เมตร

      9,717,700  -  -  - รอยละของถนน

คสล. ที่ไดกอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายในการเดิน

ทางเพ่ิมขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.มวง

หวาน

72 โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรถนนลาดยาง

สายเอกทั้งเสน 

หมูที่ 1,5,6,7 และหมูท่ี 8 

ต.ธารเกษม

เพ่ือใหประชาชน 

มีถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางผิวจราจร 

กวาง 8 เมตร 

ระยะทาง 4,850 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

    21,203,000  -  -  - ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจ

รอยละ 90

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม
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73 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ซอย 5 

สายเอกฝงขวา-สายโท 

หมูที่ 6 ต.ธารเกษม

เพ่ือใหประชาชน 

มีถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนนลาดยาง

ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

      8,743,700  -  -  - ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจ

รอยละ 90

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

74 โครงการกอสรางถนน

คสล.ซอย 5 สายตรีขวา-

สายเอก หมูที่ 6 

ต.ธารเกษม

เพ่ือใหประชาชน 

มีถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนน คสล.กวาง 

ชวงท่ี 1 กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,181 เมตร และ 

ชวงท่ี 2 กวาง 8 เมตร 

ยาว 654 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      9,301,700  -  -  - ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจ

รอยละ 90

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม

75 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมูที่ 2 ซอย 7 

สายตรีซาย ตําบลธารเกษม

 ถึงหมูที่ 7 บานซับนางเลิ้ง

 ตําบลนายาว

เพ่ือใหประชาชน 

มีถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกและรวดเร็ว

ในการขนสง

ผลิตผลทาง

การเกษตร

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร 

ระยะทาง 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      3,478,000  -  -  - ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจ

รอยละ 90

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.ธารเกษม
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

76 โครงการลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

จากหมู 2 ถึงหมูที่ 7,6,8 

เช่ือมตอไปหมู 4 

ตําบลบานโปรง

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนท่ีไดมาตรฐาน

ใชในการเดินทาง

จากหมูที่ 2 ถึงหมูที่ 6,7

 และ 8 บานกลับ เช่ือม

ตอไปถึงหมูที่ 4 บาน

โปรง

    10,000,000  -  -  - มีเสนทางการ

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีถนน

ที่ไดมาตรฐานใช

ในการเดินทาง

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ

77 โครงการถนนลาดยาง

แอสฟลทติกจากสะพาน

บานกลับหมู 2 ฝงซาย

สายคันคลองชลประทาน

ชัยนาทปาสักเช่ือมหมู 9 

ดงสักเช่ือมสะพานปาหวาย

เขตอําเภอเมืองลพบุรี

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนท่ีไดมาตรฐาน

ใชในการเดินทาง

จากสะพานบานกลับ

หมูที่ 2 ฝงซาย

สายคันคลองลประทาน

ชัยนาทปาสักเช่ือม

หมูที่ 9 ดงสัก เชื่อม

สะพานปาหวาย 

เขตอําเภอเมืองลพบุรี

    10,000,000  -  -  - มีเสนทางการ

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีถนน

ที่ไดมาตรฐานใช

ในการเดินทาง

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ

78 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายจัดรูป หมูท่ี 1-10

 ตําบลบานกลับและ

หมูที่ 1-5 ตําบลบานโปรง

เพ่ือใหประชาชนมี

ถนนท่ีไดมาตรฐาน

ใชในการเดินทาง

หมูที่ 1-10 ตําบล

บานกลับและหมูที่ 1-5 

ตําบลบานโปรง

    10,000,000  -  -  - มีเสนทางการ

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีถนน

ที่ไดมาตรฐานใช

ในการเดินทาง

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

79 กอสรางถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต 

(Asphalt Concrete)

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง

แบบแอสฟลทติก

คอนกรีต กวาง 8 เมตร 

ยาว 5,200 เมตร 

บริเวณถนนสาย

คันคลองชลประทาน

(ชัยนาท-ปาสัก) 

สะพาน 10 ฝงซาย ถึง

โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาเริงรางหนา

วัดโคกงาม ต.สรางโศก 

อ.บานหมอ

    15,000,000  -  -  - มีเสนทางการ

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาเพ่ิม

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองโดน

80 กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

จากบานหนองแร หมูที่ 1

ถึงวัดใดใหญ 

(เขตติดตอตําบลดอนโพธ์ิ)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา

หมูที่ 1 บานหนองแร

ถึงวัดใดใหญ

      7,280,000  -  -  - ปริมาณงาน

ที่แลวเสร็จ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

อบจ.สระบุรี อบต.ดอนทอง

81 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีต จาก 

รพ.สต.ดอนทอง หมูที่ 7 

ถึงวัดใดใหญ (เขตติดตอ

ตําบลดอนโพธิ์)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา

หมูที่ 7 บานมา จาก 

รพ.สต.ดอนทอง 

ถึงวัดใดใหญ

      3,920,000  -  -  - ปริมาณงาน

ที่แลวเสร็จ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

อบจ.สระบุรี อบต.ดอนทอง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

82 ปรับปรุงถนนและกอสราง

ระบบระบายน้ําถนน

เทศบาล10 

(เขาพาดแอกใต)

เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหา

น้ําทวมขังและ

ประชาชนสัญจรไป

มาอยางสะดวกสบาย

ปรับปรุงถนนและ

กอสรางรางระบายน้ํา

ถนนเทศบาล 10 

(เขาพาดแอกใต)

      6,000,000  -  -  - 121 ครัวเรือน

และผูสัญจรอื่นๆ

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

และไมมี

น้ําทวมขัง

อบจ.สระบุรี ทต.

หนาพระลาน

83 ปรับปรุงถนนเทศบาล 3

(รวมใจพัฒนา)

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาอยาง

สะดวกสบายและ

มีความปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน

ปรับปรุงถนนเทศบาล 3

 (รวมใจพัฒนา)

      3,500,000  -  -  - 100 ครัวเรือน

และผูสัญจรอื่นๆ

ประชาชนสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกสบาย

และมีความ

ปลอดภัยมาก

ยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี ทต.

หนาพระลาน

84 ปรับปรุงถนนเทศบาล 2 

(ขางโรงเลื่อย) และถนน

แยกหนาโรงงานหินออน

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาอยาง

สะดวกสบาย

ปรับปรุงถนนเทศบาล 2

 (ขางโรงเลื่อย) และ

ถนนแยกหนาโรงงาน

หินออน

 -      6,000,000  -  - 100 ครัวเรือน

และผูสัญจรอื่นๆ

ประชาชนสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกสบาย

อบจ.สระบุรี ทต.

หนาพระลาน

85 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทศบาล 14 

(คุงเขาเขียว)

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาอยาง

สะดวกสบายและ

มีความปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน

ปรับปรุงถนน

เทศบาล 14 

(คุงเขาเขียว)

 -  -  -      8,000,000 150 ครัวเรือน

และผูสัญจรอื่นๆ

ประชาชนสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกสบาย

และมีความ

ปลอดภัยมาก

ยิ่งข้ึน

อบจ.สระบุรี ทต.

หนาพระลาน
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

86 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายบาน

นายบุญ เขียวนอย หมู 6

เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสง

ใหมีความสะดวก

ในการเดินสัญจร

กอสรางถนนลาดยาง 

2 ชั้นสายบานนายบุญ 

เขียวนอย หมู 6 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

 -      2,250,000  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.พุแค

87 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมู 1 

สายเลียบคลองชลประทาน

สาย 5L

เพ่ือใหการคมนาคม

 มีความสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

      2,000,000  -  -  - มีผูใชเสนทาง

คมนาคมไมนอย

กวา 500 คน

การคมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ผึ้งรวง

88 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมู 5 

บริเวณรานครัวใจสั่งมาถึง

ถนนเลียบคลองชลประทาน

4L

เพ่ือใหการคมนาคม

 มีความสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      3,000,000  -  -  - มีผูใชเสนทาง

คมนาคมไมนอย

กวา 500 คน

การคมนาคมมี

ความสะดวก

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ผึ้งรวง

89 โครงการกอสรางถนน 

คสล. เลียบคลองนํ้าทิ้ง

(คลองหนองโน) หมู 2,

หมู 3 และ หมู 4

เพ่ือใหการคมนาคม

 มีความสะดวกและ

ปลอดภัย

ถนน คสล.

ยาว 2,740 เมตร 

กวาง 6 เมตร

      9,000,000  -  -  - ประชาชนรอยละ

80 มีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

เพ่ือใหประชาชน

 มีเสนทาง

คมนาคมที่

สะดวก ปลอดภัย

 รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี อบต.บานแกง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

90 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

(AC) หมู 5 ต.คชสิทธ์ิ

ถึง หมู 9 ต.โคกตูม-

โพนทอง เช่ือมถนน

สุวรรณศร อ.หนองแค

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนได

สัญจรไป-มาได

สะดวกปลอดภัยทั้ง

ในชีวิตและทรัพยสิน

กอสรางถนนลาดยาง

ใหไดตามแบบมาตรฐาน

      3,500,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ทําใหประชาชน

สามารถสัญจร

ไป-มาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.คชสิทธ์ิ

91 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

(AC) หมูที่ 11 ตําบล

คชสิทธ์ิ (บานโคกจาน-

บานระโสม) แบบมีทอ

และบอพัก คสล.ระบายน้ํา

อยู 2 ขางทางผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 

ยาว 3,100 เมตร

เพ่ือใหประชาชนได

สัญจรไป-มาได

สะดวก ปลอดภัยทั้ง

ในชีวิตและ

ทรัพยสินอีกทั้งยัง

แกปญหาการ

ระบายน้ําในชวง

ฤดูฝน

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ (AC) 

หมูที่ 11 ตําบลคชสิทธิ์ 

(บานโคกจาน-

บานระโสม) แบบมีทอ

และบอพัก คสล.ระบาย

น้ําอยู 2 ขางทาง

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

5.00 เมตร ยาว 3,100 

เมตร

      5,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ทําใหประชาชน

ไดสัญจรไป-มาได

สะดวกปลอดภัย

ทั้งในชีวิตและ

ทรัพยสินอีกทั้งยัง

แกปญหาการ

ระบายน้ําในชวง

ฤดูฝน

อบจ.สระบุรี อบต.คชสิทธ์ิ

92 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง (AC) หมู 13 

ต.คชสิทธ์ิ เรียบคลอง

หนองรู เชื่อมตอ หมู 5 

ต.หนองปลิง

เพ่ือใหใชในการ

สัญจรไป-มาของ

ชาวตําบลคชสิทธ์ิ

ไดอยางสะดวก

และปลอดภัย

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง (AC) 

หมู 13 ต.คชสิทธ์ิ 

เรียบคลองหนองรู

เช่ือมตอ หมู 5 

ต.หนองปลิง

      2,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ใชในการสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.คชสิทธ์ิ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

93 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเลียบคลองสาม

ขวาฝงตะวันตก 

หมูที่ 1,2,6,7,9 ตําบล

หนองจิก อําเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานใชสัญจร

ไดสะดวกรวดเร็วมี

ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเลียบคลอง

สามขวาฝงตะวันตก 

หมูที่ 1,2,6,7,9 ตําบล

หนองจิก อําเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

    10,000,000  -  -  - ประชาชนผูมา

ติดตอราชการ 

รอยละ 100

ราษฎรไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี อบต.หนองจิก

94 โครงการถนนลาดยาง

หมูที่ 9 ตําบลโพนทอง

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

หมูที่ 9 ตําบล

โพนทอง ถึง

ตําบลคชสิทธิ์

ถนนลาดยาง ม.9 

ต.โพนทอง กวาง 5 ม. 

ยาว 1350 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 6750 ตรม.

      3,100,000  -  -  - จํานวน

งบประมาณที่

ไดรับอุดหนุน

ถนนไดมาตรฐาน

ในการคมนาคม

และขนสงผล

ผลิดทาง

การเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.โคกตูม-

โพนทอง

95 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต หมูที่ 1 (ฝงขวา

ถนนริมหวยหนองนาก 

จากหมูที่ 1 ถึงสะพานใหม

 หมูท่ี 3

เพ่ือใหการสัญจรไป

มาระหวางตําบล

เปนไปโดยสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร

ยาว 1700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

      4,600,000  -  -  - จํานวนพาหนะ

ที่สัญจรไปมาบน

ถนนเสนนี้เพิ่ม

มากขึ้น

การสัญจรไปมา

ระหวางตําบล

เปนไป

โดยสะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.หวยขมิ้น

96 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางจากสามแยก

คลองแปดอารทางเขา

โรงเรียน วัดหนองปลิง

จนถึงวัดหนองปลิง หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดินทาง

ประมาณ

ความกวาง 6 เมตร 

ความยาว 1000 เมตร

 -  -    2,400,000  - จํานวนถนนท่ี

ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหได

มาตรฐาน

ประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

ที่สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

ใชเสนทาง

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองปลิง
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

97 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

พรอมวางทอระบายน้ําหมู

ที่ 4

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

หลังปมโมบิลเกา       2,760,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป

มาสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายในการ

เดินทาง

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองนาก

98 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

เลียบคลองหนองนาก 

หมูที่ 9

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

ถนนเลียบคลอง หมูท่ี 9

 ยาว 880 เมตร

      4,000,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป

มาสะดวก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายในการ

เดินทาง

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองนาก

99 โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

สายคันคลองระพีพัฒน

แยกตะวันตก หมูท่ี 7

เช่ือมเขตเทศบาลตําบล

หนองแค-เทศบาลตําบล

ไผต่ํา

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

ปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

(Pavement in - Place

 Recycling)

สายคันคลองระพีพัฒน

แยกตะวันตก หมูท่ี 7

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 14,400 

ตารางเมตร

      6,675,000  -  -  - รอยละหรือ

จํานวนครัวเรือน

ประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชน

ประชาชนได

สัญจรไป-มาได

สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.กุมหัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

100 โครงการปรับปรุงถนน 

ค.ส.ล.พรอมวางทอ

ระบายน้ําถนนวัดบานลาด

เพ่ือทําใหถนนมี

สภาพพรอมใชงาน

น้ําไมทวมขัง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล 

พรอมรางวี 2 ขาง

กวาง 5.00 ม. ยาว 

1125.00 ม. หนา 0.20

ม. ขนาดพ้ืนที่

ไมนอยกวา 5450 ตรม. 

กอสราง.ทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 

พรอมบอพักทุกระยะ 

10.00 ม

      9,900,000  -  -  - การกอสรางท่ีได

มาตรฐานตาม

กําหนด

ทําใหประชาชน

เดินทางสัญจร

สะดวก

อบจ.สระบุรี ทต.หินกอง

101 โครงการปรบัปรุงถนน 

ค.ส.ล.พรอมวางทอ

ระบายน้ําบริเวณถนน

พหลโยธินสายเกา 

(ตอเนื่องชวงที่ 3)

เพ่ือทําใหถนนมี

สภาพพรอมใชงาน

ปรับปรุงผิวจราจร

ค.ส.ล. กวาง 12.00 ม. 

ยาว 550.00 ม. หนา 

0.20 ม. ขนาดพ้ืนที่ไม

นอยกวา 6415 ตรม. 

วางทอระบายน้ําพรอม

บอพักทอ ค.ส.ล.ขนาด 

ø 0.80 ม. พรอมบอพัก

ขนาด 1.30X1.30 ม. 

ทุกระยะ 10.00 ม. 

2 ขาง

    11,800,000  -  -  - การกอสรางท่ีได

มาตรฐานตาม

กําหนด

ทําใหประชาชน

เดินทางสัญจร

สะดวก

อบจ.สระบุรี ทต.หินกอง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

102 โครงการขยายเขตทางริม

ทางหลวงหมายเลข 3041

หมู 4,1,3

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคมท่ี

สะดวก

ระยะทางรวม 3,400 

เมตร

    50,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่มีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

อบจ.สระบุรี ทต.เมืองเกา

103 โครงการซอมสรางเสริม

ผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทติกสคอนกรีต 

สายบอบัว หมูที่ 1

เช่ือมตอไปบานหนองกรด

หมูที่ 5

เพ่ือการคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมสราง

ผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทติกสคอนกรีต 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,435 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 

0.50 เมตร 

(รวมพื้นที่ 8,610 ตร.ม.)

      5,000,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชนผูใช

ถนนไดรับความ

พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

คมนาคมขนสง

ผลผลิตทางการ

เกษตร

อบจ.สระบุรี ทต.แสลงพัน

104 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติกส

คอนกรีตแสลงพันสายเกา 

หมูที่ 4 เช่ือมตอไปตําบล

มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก

 (สายแกงคอย-วังมวง)

เพ่ือการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกสคอนกรีต

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร (รวม

พ้ืนที่ 19,200 ตร.ม.)

    12,000,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชนผูใช

ถนนไดรับความ

พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

คมนาคมขนสง

ผลผลิตทางการ

เกษตร

อบจ.สระบุรี ทต.แสลงพัน
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

105 โครงการซอมสรางเสริม

ผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทติกสคอนกรีต 

สายบานปกสําโรง หมูที่ 2 

เช่ือมตอไปบานหนองกรด 

หมูที่ 5 ตําบลแสลงพัน 

อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

เพ่ือการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

ดําเนินการซอมสราง

ผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทติกสคอนกรีต 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 

0.05 เมตร (รวมพื้นที่ 

18,000 ตร.ม.)

    10,000,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชนผูใช

ถนนไดรับความ

พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

คมนาคมขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

อบจ.สระบุรี ทต.แสลงพัน

106 กอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 4,5 (เรียบคลอง ร7ซ.

 ฝงขวา) ต.ไผขวาง 

อ.บานหมอ จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง 

(ปูทับ) กวาง 5 เมตร

ยาว 1,190 ม. หนาเฉลี่ย

0.05 ม. หมูที่ 4 

ต.ไผขวาง

      2,118,000                -    -  - รอยละ 100 

ของเปาหมาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.ไผขวาง

107 กอสรางถนนลาดยาง 

หมูที4่,5 (เรียบคลอง ร7ซ.

 ฝงขวา) ต.ไผขวาง 

อ.บานหมอ จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง 

(ปูทับ) กวาง 5 เมตร

ยาว 1,000 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

หมูที่ 5 ต.ไผขวาง

      2,000,000                -    -  - รอยละ 100 

ของเปาหมาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.ไผขวาง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

108 กอสรางถนน คสล. 

สายคันคลองชลประทาน

สาย 23 ขวา ฝงขวา 

หมูที่ 1,3 ต.ไผขวาง 

อ.บานหมอ

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนน คสล. 

สายคันคลอง

ชลประทานสาย 23 ขวา

 ฝงขวา กวาง 5 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

      3,782,000                -    -  - รอยละ 100 

ของเปาหมาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.ไผขวาง

109 ซอมแซมถนนลาดยาง

สายทางบาน

หนองสามหาง-หัวปลวก 

(เขาวง) หมูที่ 12

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

มากยิ่งข้ึน

ซอมแซมถนนลาดยาง

สายทางบาน

หนองสามหาง-หัวปลวก

 (เขาวง) กวาง 6.00 

เมตร ยาว 2,167 เมตร

 หนา 0.05 เมตร

      4,500,000  -  -  - ถนนลาดยาง 

กวาง 4.50 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

 หนา 0.05 เมตร

 จํานวน 1 สาย

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มามาก

ขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

หนาพระลาน

110 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตพรอม

ทําทางเขา และวางทอ

ระบายน้ํา จากถนน

โพธ์ิพระยา-ทาเรือ ถึงสี่แยก

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด 

หมูที่ 2 ต.ดอนพุด

เพ่ือแกไขปญหา

การคมนาคมและมี

ถนนท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 8.00 ม. 

ยาว 450 ม.

 -      4,500,000  -  - มีเสนทาง

คมนาคมที่เปน

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี ทต.ดอนพุด

111 ซอมแซมถนนลาดยางจาก

ถนนโพธิ์พระยา - ทาเรือ

หมูที่ 4 ต.บานหลวง ถึง

อบต.ดงตะงาว

เพ่ือแกไขปญหา

การคมนาคมและมี

ถนนท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 8.00 ม. 

ยาว 1,800 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

 -      5,760,000  -  - มีเสนทาง

คมนาคมที่เปน

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี ทต.ดอนพุด
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

112 โครงการกอสรางขยาย

ชองทางจราจรจาก 2 ชอง

จราจรเปน 4 ชองจราจร

สายหนาตลาดซับนอยเหนือ

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนลาดยาง 

กวาง 24 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

    45,000,000  -  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง รอยละ 50

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี 

แขวงการทาง

ลพบุรีท่ี 2

อบต.

ลําพญากลาง

113 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4

 สายหลังเขาถ้ําบาดาล ถึง

จุดชมวิว

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนน คสล. 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

พรอมไหลทาง

      8,500,000  -  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง รอยละ 50

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

114 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 12 สายขางวัด

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนน คสล. 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

พรอมไหลทาง

      5,100,000  -  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง รอยละ 50

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

115 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมู 

4 กลุมบานนายคณิตศร 

ทรัพยใย

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนลาดยาง 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

พรอมไหลทาง

    10,800,000  -  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง รอยละ 50

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

116 โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

พรอมวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายเทศบาล 1 

(บริเวณหอนาฬิกาถึงแยก

เขาถนนอดิเรกสาร) 

หมูที่ 1 ตําบลมิตรภาพ    

อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี

เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยแกผูอยู

อาศัยและสัญจร

ผานบริเวณโครงการ

เพ่ือแกไขปญหาการ

ระบายน้ําจาก

ลํารางสาธารณะ

และผิวถนน ในชวง

ฤดูฝน เพ่ือ

เสริมสราง

สภาพแวดลอมของ

ชุมชนใหเกิดความ

เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม

โดยทําการรื้อถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

เดิมและกอสรางใหม

ความกวางเฉลี่ย 10.00 

เมตร ความยาว

ประมาณ 590.00 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ผิวจราจรรวมฝา

บอพักไมนอยกวา 9,727

 ตารางเมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพักไม

นอยกวา 7 บอ หรือ

ความยาวทอรวมบอพัก

ไมนอยกวา 77.00 เมตร

      5,698,000 - - - รอยละ 80  ของ

ผูใชเสนทาง 

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชนผูอยู

อาศัยและสัญจร

ผานบริเวณ

โครงการ ไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย 

ในการใชถนน

บริเวณโครงการ

ถนนบริเวณ

โครงการ ไมเกิด

น้ําทวมขัง 

ในชวงฤดูฝน

สภาพแวดลอม

ของชุมชนมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

อบจ.สระบุรี ทต.มวกเหล็ก
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

117 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กและ

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

 พรอมทอระบายน้ําชนิด

ทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณถนน

เทศบาล 1 เช่ือมกับถนน

เทศบาล 3  หมูที่ 3 ตําบล

มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก

 จังหวัดสระบุรี

เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยแกผูอยู

อาศัยและสัญจร

ผานบริเวณโครงการ

เพ่ือแกไขปญหาการ

ระบายน้ําจาก

ลํารางสาธารณะ

และผิวถนน ในชวง

ฤดูฝน

เพ่ือเสริมสราง

สภาพแวดลอมของ

ชุมชน ใหเกิดความ

เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 6 เมตร     

  ยาว 313 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 1,878 

ตารางเมตร และ

ปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจร กวาง 8 

เมตร ยาว 142 เมตร   

หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,136 

  ตารางเมตร พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา

ชนิดทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 1.20x

 1.20X 1.00 เมตร ยาว

รวมไมนอยกวา 475 

เมตร มีฝาบอพักทุก

ระยะไมเกิน 15 เมตร

6,495,000 - - - รอยละ 80  ของ

ผูใชเสนทาง 

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชนผูอยู

อาศัยและสัญจร

ผานบริเวณ

โครงการ ไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย 

ในการใชถนน

บริเวณโครงการ

ถนนบริเวณ

โครงการ ไมเกิด

น้ําทวมขัง 

ในชวงฤดูฝน

สภาพแวดลอม

ของชุมชนมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

อบจ.สระบุรี ทต.มวกเหล็ก
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

118 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

ทางเขาหมูที่ 3 

บานมวกเหล็กถึง

ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น

 เพ่ือความสะดวก

ในการคมนาคม

ทางเขาหมูที่ 3 

บานมวกเหล็ก ถึง

ศูนยสงเสริมสุขภาพ

มิชช่ัน ระยะทาง

ประมาณ กวาง 8 เมตร

 ยาว 1,000 เมตร

4,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น

อบต.

มวกเหล็ก

119 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

ซอยซับตาเพ็ง

 เพ่ือความสะดวก

ในการคมนาคม

ซอยซับตาเพ็ง หมูที่ 7 

บานหลังเขา ระยะทาง

ประมาณ กวาง 8 เมตร

 ยาว 2,000 เมตร

9,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น

อบต.

มวกเหล็ก

120 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

ซอยกลุมบานนางละเมียด

เพ่ือความสะดวกใน

การคมนาคม

หมูที่ 10 บานซับอิจิ 

ซอยกลุมบาน

นางละเมียด 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร

- 4,000,000 - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น

อบต.

มวกเหล็ก

121 โครงการกอสรางถนนดิน

และลงลูกรัง หลัง รพ.สต.

หลังเขา ซอยกลุมบานลุง

จัน, กลุมบานนางอุบล

เพ่ือความสะดวกใน

การคมนาคม

หมูที่ 7 บานหลังเขา

หลัง รพ.สต.หลังเขา 

ซอยกลุมบานลุงจัน

,กลุมบานนางอุบล 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

- - 2,500,000 - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น

อบต.

มวกเหล็ก
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

122 โครงการกอสรางถนน 

คสล. กลุมขางโรงเรียน

บานหมาก

เพ่ือความสะดวกใน

การคมนาคม

กลุมขางโรงเรียนบาน

หมาก หมู 1 บานหมาก

 กวาง 6 ม. ยาว 500 ม.

- - - 2,500,000 รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น

อบต.

มวกเหล็ก

123 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรแอสฟสทติกคอนก

รีต สาย(โรงโม) บาน

หนองตอ-บานหนองเอี่ยวใน

(หมูที่ 7 เช่ือม หมูท่ี 14)

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนลาดยาง

กวาง 8 เมตร

ยาว 3,500 เมตร  

พรอมไหลทาง

    14,120,000 - - - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

124 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตสายโนนอีแซว

เช่ือมถนนลาดยาง หมู  12

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 1,600 เมตร

 พรอมไหลทาง

      6,000,000  -  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

125 โครงการกอสรางถนน

ลาดยางแอสฟสทติก

คอนกรีต หมู 8 สายแยก

บานนอย หมู 8 เช่ือมบาน

โคกนนทรี หมู 17

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 3,700 เมตร

 พรอมไหลทาง

 -    13,320,000  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

126 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตสายบานนาย

สมรส ศรีประมงค  หมู 13

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 2,000 เมตร

 พรอมไหลทาง

 -      7,500,000  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

127 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟสตติกคอนกรีต หมู 5

 ซอย 3

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 3,000 เมตร

 พรอมไหลทาง

 -  -   10,800,000  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

- 478 -



เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

128 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตหมู 11 สายบาน

แมนาง

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร

 พรอมไหลทาง

 -  -    5,560,000  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

129 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตสายบานนายพยุง

 มงคลสําโรง  หมู 14

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนลาดยาง  กวาง 8 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร

  พรอมไหลทาง

 -  -  -      5,580,000 จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

130 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตสายหลังวัด

หนองตอตะเคียนหมู 7

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

ถนนคอนกรีต  กวาง 6 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร

 พรอมไหลทาง

 -  -  -      5,580,000 จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลงรอยละ  30

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบต.

ลําพญากลาง

131 กอสรางถนนลาดยาง 

(ชุมชนบานกลวยไมเจ็ดสี

หมูที่ 2 และหมูท่ี 6)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

ขางวัดตะพานหิน

ถึงบาน เกรียงศักดิ์

เพ็งมณี หมูที่ 2

และหมูท่ี 6

ขนาด 23,200 ตร.ม.

10,965,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัย ในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี ทต.คําพราน

132 กอสรางถนนคอนกรีต 

หมูที่ 5

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่  5 มีการ

คมนาคมที่สะดวก

เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายสะพาน

หมูที่  3 ถึงหมูที่  5

 -  -    3,000,000  - มีเสนทาง

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

โคกสะอาด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

133 กอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่  5 - หมูที่  7

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่  7 มีการ

คมนาคมที่สะดวก

เพ่ิมขึ้น

ถนนลาดยางสาย  

หมูที่ 5 หมูที่ 7 สาย

หลังวัดหนองกระธาตุ

 -  -  -      3,000,000 มีเสนทาง

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

โคกสะอาด

134 กอสรางถนน คสล. เริ่ม

ตั้งแตถนนหมายเลข 3267

 บริเวณโรงสีพืชสุวรรณถึง

เขต อบต.เมืองขีดขิน

เพ่ือความปลอดภัย

ของผูใชเสนทาง

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,400 เมตร

      5,000,000   -   -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

ประชาชนมีถนน 

คสล.ใช

ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวกและ

รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี ทต.บางโขมด

135 กอสรางถนน คสล. 

คันคลอง 25 ขวา ตั้งแต

บานนายสุนันท หีบจันตรี 

ถึงทางแยกเขาเทศบาล

ตําบลทาหลวง อ.ทาเรือ

เพ่ือความปลอดภัย

ของผูใชเสนทาง

กวาง 5 เมตร

ยาว 800 เมตร

      2,000,000   -   -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

ประชาชนมีถนน 

คสล.ใช

ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวกและ

รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี ทต.บางโขมด

136 กอสรางถนน คสล. 

คันคลองเริงราง ตั้งแตเขต

หมูที่ 6 ถึงสุดเขตเทศบาล

ตําบลบางโขมด

เพ่ือความปลอดภัย

ของผูใชเสนทาง

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

      3,000,000   -   -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

ประชาชนมีถนน 

คสล.ใช

ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวกและ

รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี ทต.บางโขมด

137 ถนนลาดยางแอสฟลทติก

ทางเขา อ.บานหมอ เริ่ม

ตั้งแตถนนหมายเลข 3022

 ถึงเขตเทศบาลตําบล

บานหมอ

เพ่ือความปลอดภัย

ของผูใชเสนทาง

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,400 เมตร

      5,000,000   -   -   - รอยละ 100 ของ

เปาหมาย 

ประชาชนมีถนน 

คสล.ใช

ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดอยาง

สะดวกและ

รวดเร็ว

อบจ.สระบุรี ทต.บางโขมด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

138 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

หนองหัววัวใต - บานโพธ์ิ

เขตตําบลหวยปาหวาย 

อําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี

ประชาชนสะดวก

ในการเดินทาง

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

      4,205,000   -   -   - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนสะดวก

ในการเดินทาง

อบจ.สระบุรี ทต.หนองบัว

139 ถนนแอสฟลติกคอนกรีต 

สายโคกแคก-หนองถานใต

 หมู 6

ประชาชนสะดวก

ในการเดินทาง

ถนนแอสฟลติกคอนก

รีตสายโคกแค-

หนองถานใต กวาง 4 

เมตร ยาว 2,870 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หนา 

0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ปู

แอสฟลติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 11,480 

ตารางเมตร

      3,667,000    -    -    - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนสะดวก

ในการเดินทาง

อบจ.สระบุรี ทต.หนองบัว

140 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 5 มีการ

คมนาคมที่สะดวก

เพ่ิมขึ้น

ถนนสายสะพาน หมูท่ี 3

 ถึงหมูที่ 5

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

                -                  -      3,000,000                 -   มีเสนทาง

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

โคกสะอาด

141 กอสรางถนนลาดยาง 

หมูที่ 5 - หมูที่ 7

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 7 มีการ

คมนาคมที่สะดวก

เพ่ิมขึ้น

ถนนสายหลังวัด

หนองกระธาตุ

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

      3,000,000                -                 -                   -   มีเสนทาง

คมนาคมเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

โคกสะอาด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

142 โครงการกอสรางถนนดิน

ผิวจราจรลูกรัง หมูท่ี 1 

ตําบลเริงราง (เช่ือมตอ

ระหวางหมูที่ 1 และ

หมูที่ 7 ตําบลเริงราง)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ได

มาตรฐานสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

2,600 เมตร สูง 2.00 

เมตร พรอมวางทอ

ระบาย คสล. Ø 1.00 

เมตร พรอมบอพัก คสล.

      4,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี อบต.เริงราง

143 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติก หมูที่ 7 ตําบล

เริงราง สายคลอง

ชลประทานหนองสรวง 

ฝงขวา (เช่ือมระหวาง

ตําบลเริงรางกับตําบล

มวงงาม)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ไดมาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 

1,100 ม.

      2,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี อบต.เริงราง

144 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณทางไป

ถังประปา หมู 6 ตําบล

พระยาทด อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี เช่ือมตอ

ไปยังตําบลหวยบง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 2,000 เมตร หนา 0.15

 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง

      4,800,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

145 โครงการกอสรางถนน 

คสล. สาย สบ.ถ.10052 

หมู 6-7 ตําบลพระยาทด 

อําเภอเสาไห จังหวัด

สระบุรี เช่ือมไปยังตําบล

หวยบง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาด กวาง 8 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง

      6,500,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด

146 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายเลียบคลอง

พระราชดําริ หมู 3 ตําบล

พระยาทดถึง หมูที่ 1 

ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห

 จังหวัดสระบุรี เชื่อมตอไป

ยังตําบลดาวเรืองและ

ตําบลทาชาง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

1,906 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง

      4,600,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด

147 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง สายคลอง

พระราชดําริ จากสะพาน

หนาโรงงานอาหารสัตวไทย

ถึงหมู 8 ตําบลตนตาล 

อําเภอเสาไห จังหวัด

สระบุรี เช่ือมตอไปยัง

ตําบลดาวเรือง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนนลาดยาง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 3,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง

      8,400,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

148 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายเลียบคลอง

หวยแร หมู 3 ตําบล

พระยาทด อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี เช่ือมตอไป

ยังตําบลทาชาง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

900 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง

      2,200,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด

149 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สาย สบ.ถ.10054 

หมู 3-6 ตําบลพระยาทด 

อําเภอเสาไห จังหวัด

สระบุรี เช่ือมไปยังตําบล

ทาชางและตําบลหวยบง

1.เพ่ือแกไขปญหา

ดานการคมนาคม

และการขนสง

สินคาการเกษตร

2.เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 

3,000 ม. หนา 0.15

เมตร

    15,600,000  -  -  - มีถนนลาดยาง

แอสฟลทติก

คอนกรีต จํานวน 

1สาย

ประชาชนใน

พ้ืนที่เทศบาล

และพื้นที่

ใกลเคียงมี

เสนทางการ

คมนาคมที่

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

150 โครงการกอสรางถนนสาย

วัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว

และสรางรายได หมู 1-4 

ตําบลตนตาล ถึงหมูที่ 1-3 

ตําบลพระยาทดอําเภอ

เสาไห จังหวัดสระบุรี เช่ือม

ตอตําบลดาวเรืองและ

ตําบลทาชาง

1.เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

2.เพ่ือสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

3.เพ่ือสงเสริมอาชีพ

และสรางรายได

ใหแกประชาชนใน

พ้ืนที่

กอสรางฟุตบาทขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 700

เมตร

      3,000,000  -     - มีนักทองเที่ยว

เขามาทองเท่ียว

เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนใน

พ้ืนที่มีรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

เน่ืองจากชุมชน

มีความโดดเดน

ทางดาน

วัฒนธรรม

อบจ.สระบุรี ทต.ตนตาล-

พระยาทด

151 โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายทางจากบานนาย

บุญเพ็ง เมรินทร ถึงคลอง

หวยแร

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

บริเวณหมูที่ 2 

ต.ศาลารีไทย กวาง 4 

เมตร ยาวประมาณ 

1,850 เมตร คิดเปน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 7,400

 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร

      3,550,000      3,550,000    3,550,000      3,550,000 จํานวนถนน 

คสล.ที่ไดรับการ

กอสรางเพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.

ชางไทยงาม

152 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง บริเวณ

ภายในหมูบาน

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

บริเวณหมูที่ 8 ตําบล

ทาชาง กวาง 4 ม. 

ยาวประมาณ 3,000 

เมตร คิดเปนพื้นที่ไม

นอยกวา 12,000 ตร.ม.

 หนาเฉลี่ย 0.05เมตร

 -      5,760,000  -  - จํานวน

ถนนลาดยางที่

ไดรับการกอสราง

เพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.

ชางไทยงาม
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

153 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายคลอง

ชลประทาน เริ่มหมูท่ี 5 

ตําบลงิ้วงามถึงหมูที่ 3 

ตําบลทาชางตลอดสาย 

เช่ือมตอถึงหมูที่ 8 ตําบล

ทาชาง

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

บริเวณหมูที่ 5 ตําบล

งิ้วงาม กวาง 5 เมตร

ยาวประมาณ 3,300 

เมตร

 -  -  -      7,920,000 จํานวน

ถนนลาดยางที่

ไดรับการกอสราง

เพ่ิมขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร

ไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.

ชางไทยงาม

154 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกถนนเรียบคลอง

ชลประทาน 1 ขวา เสาไห

หมูที่ 2,3 และหมูท่ี 6 ถนน

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

ถนนแอสฟลทติกเรียบ

คลองชลประทาน

      3,900,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

มีความสะดวก

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.มวงงาม

155 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุม

บานนายเตาะ หมูที่ 5 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 ม.

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       3,120,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมี

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.มวงงาม
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

156 โครงการรื้อถนน คสล.เดิม

และกอสรางถนน คสล.แทน

ที่เดิมและวางแนวกั้นน้ํา

พรอมวางทออะบายน้ํา 

บานนายประเมิน หมู 8

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดิน

ทางสัญจรไปมา

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมแนว

ก้ันน้ํา กวาง 4 ม. 

ยาว 200 ม.

      2,500,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กพรอมแนว

ก้ันน้ําและวางทอ

ระบายน้ํา

อบจ.สระบุรี อบต.มวงงาม

157 โครงการลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต

ถนนเลียบคลอง

ชลประทานฝงขวา

ติดทางรถไฟ หมู 7 

ต.เสาไห อ.เสาไห จ.สระบุรี

เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมผิวจราจร

ลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต

ถนนเลียบคลอง

ชลประทานฝงขวา

ติดทางรถไฟ หมู 7 โดย

เริ่มจากเขตเทศบาล

ตําบลสวนดอกไมถึงเขต

เทศบาลตําบลเมืองเกา

ระยะทาง 1,515 ม. 

กวาง 4 เมตร

      3,700,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง

อบจ.สระบุรี ทต.เสาไห

158 โครงการซอมสรางผิว

ถนนลาดยาง Aphasltic 

Concrete หมูที่ 11

(บานหนองไมเหลี่ยม-

ปาคา)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ได

มาตรฐานสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

ถนนลาดยาง Aphasltic

 Concrete กวาง 6 

เมตร

 ยาว 1,735 เมตร

      4,300,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี ทต.หัวปลวก
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

159 โครงการซอมสรางผิว

ถนนลาดยาง Aphasltic 

Concrete หมูที่ 9 

(บานหวยใหญ)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ไดมาตรฐาน

ถนนลาดยาง Aphasltic

 Concrete 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 2,190 เมตร

      6,600,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี ทต.หัวปลวก

160 โครงการซอมสรางผิว

ถนนลาดยาง Aphasltic 

Concrete หมูที่ 12 

(บานเขาดินใต-หนองสาม

หาง)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ได

มาตรฐานสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

ถนนลาดยาง Aphasltic

 Concrete

กวาง 8 เมตร 

ยาว 700 เมตร

      2,200,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี ทต.หัวปลวก

161 โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล. ซอย 2 สายตรี 

หมูที่ 5 ต.พระพุทธบาท 

(ชุมชนหมู 5 พระพุทธบาท)

เพ่ือปรับปรุงและ

ขยายผิวจราจร

กวางขึ้นจาก

เดิม

กอสรางผิวจราจรขนาด

กวางไมนอยกวา 

8.00 ม. หนา ไมนอย

กวา 0.20 ม. ยาวไม

นอยกวา 3,500 ม. 

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 28,000 ตารางเมตร

    22,400,000  -  -  - ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

พึงพอใจมากกวา 

รอยละ 80

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบาย ถนนมี

ความสะอาด

สวยงาม

อบจ.สระบุรี ทม.

พระพุทธบาท
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

162 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. สายเอกตั้งแต

สะพานนิคม - บริเวณ

ซอย 3 ม.1 -ม.9 

ต.ธารเกษม 

(ชุมชนธารเกษมพัฒนา)

เพ่ือปรับปรุงและ

ขยายผิวจราจร

กวางขึ้นจากเดิม

กอสรางผิวจราจรขนาด

กวางไมนอยกวา 8.00 

ม. หนาไมนอยกวา 0.20

 ม. ยาวไมนอยกวา 

1,620 ม. หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 12,960 

ตารางเมตร

    10,368,000  -  -  - ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

พึงพอใจมากกวา 

รอยละ 80

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบาย ถนนมี

ความสะอาด

สวยงาม

อบจ.สระบุรี ทม.

พระพุทธบาท

163 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู

แอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว

จราจรถนนสายบาน

โคกมะเดื่อ หมูที่ 1 ต.เขาวง

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

ถึงบริเวณบานหนองโปง 

หมูที่ 5 ต.หวยปาหวาย 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

อยางสะดวกและ

รวดเร็ว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 1,838 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ผิว

แอสฟลทติกไมนอยกวา 

7,352 ตารางเมตร

                -        2,710,000               -                   -   ประชาชนรอยละ

 100 ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สรางความ

พึงพอใจใหแก

ประชาชน

ประชาชน

เดินทางสะดวก

คลองตัว 

ลดอุบัติเหตุที่อาจ

กับชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชน (อัน

เปนเหตุมาจาก

สภาพถนนที่ชํารุด

ทรุดโทรม)

อบต.เขาวง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

164 ขยายถนนพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาแสงสวางถนน แบบ

เสาไฟถนนก่ิงเดี่ยว และ

สัญญาณไฟกระพริบ

เพ่ือใหประชาชน 

ต.หนองหัวโพ/

 ต.หนองสีดา มีการ

คมนาคมที่สะดวก

ขยายไหลถนนพรอม

กอสรางถนนลาดยาง 

asphalt  concrete  

ทางเขาทางหมูบาน 

ใหไดขนาดความกวาง 

6 ม. ยาว 700 ม. หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. พรอม

วางทอคอนกรีตสี่เหลี่ยม

 (box culvert ติดตั้ง

โคมไฟฟาแสงสวางถนน

 แบบเสาไฟถนนก่ิงเดี่ยว

 พรอมสัญญาณไฟ

กระพริบ จุดเริ่มตน

โครงการทางหลวง

หมายเลข 3041 สี่แยก

ไผลอม – ทางเขาสถานี

รถไฟหนองสีดา 

ระยะทาง 6,300 เมตร

      5,000,000                -                 -                   -   ขยายถนนพรอม

วางทอ ระยะทาง

500 เมตร ติดตั้ง

โคมไฟฟาแสงสวาง

ถนนระยะทาง 

6,300 เมตร

ประชาชนรอยละ

 90 ของ หมูท่ี 5

 ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคม

ที่สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

165 กอสรางถนนลาดยาง  

หมู 1 ต.หนองสีดา

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 1 ต.หนองสีดา

 มีการคมนาคมท่ี

สะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตฯ

 ใหเปนถนนลาดยาง 

asphalt  concrete  

สายทางเขาหมูที่ 1 

ขนาดความกวาง  4  ม.

 ยาว 1,500  ม. คิดเปน

พ้ืนที่ไมนอยกวา  6,000

  ตร.ม.

                -                  -      2,400,000                 -   กอสรางถนน  

ลาดยาง 1,300

เมตร

ประชาชนรอยละ

 90 ของ หมู 1 

ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคม

ที่สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

166 ขยายถนนพรอมติดตั้ง

โคมไฟฟาแสงสวางถนน 

แบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว 

และสัญญาณไฟกระพริบ

เพ่ือใหประชาชน

ต.หนองหัวโพ/

ต.หนองสีดา มี

การคมนาคมที่

สะดวก

ขยายไหลถนนพรอม

กอสรางถนนลาดยาง 

asphalt  concrete  

ทางเขาทางหมูบานใหได

ขนาดความกวาง 6 ม. 

ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย

0.15 ม. พรอมวางทอ

คอนกรีตสี่เหลี่ยม (box

culvert) ติดตั้งโคม

ไฟฟาแสงสวางถนนแบบ

เสาไฟ ถนนกิ่งเดี่ยว

พรอมสัญญาณ ไฟ

กระพริบ จุดเริ่มตนทาง

หลวงหมายเลข 3041 

สี่แยกไผลอม-ทางเขา

สถานีรถไฟหนองสีดา 

ระยะทาง 6,300 ม.

                -        5,000,000               -                   -   ขยายถนนพรอม

วางทอ ระยะทาง

 500  เมตร

ติดตั้งโคมไฟฟา

แสงสวางถนน

ระยะทาง 

6,300 เมตร

ประชาชนรอยละ

 90 ของ หมูท่ี 5 

ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคมท่ี

สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

167 กอสรางถนนลาดยาง 

หมู 1 ต.หนองสีดา

เพ่ือใหประชาชน

หมูที่ 1 ต.หนอง

สีดา มีการคมนาคม

ที่สะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตฯ

ใหเปนถนนลาดยาง 

asphalt  concrete  

สายทางเขา หมูท่ี 1 

ขนาดความกวาง 4 ม. 

 ยาว  1,500 ม. คิด

เปนพื้นท่ีไมนอยกวา

6,000  ตร.ม.

      2,400,000                -                 -                   -   กอสราง

ถนนลาดยางยาว

 1,500 เมตร

ประชาชนรอยละ

 90 ของ หมูท่ี 1 

ต.หนองสีดา 

มีการคมนาคมท่ี

สะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองหัวโพ

168 โครงกอสรางถนนดิน

ผิวจราจรลูกรัง หมูท่ี 1 

ตําบลเริงราง บริเวณสาย

ตนตาลเชื่อมตอระหวาง

หมูที่ 1 และหมูท่ี 7) (เช่ือม

ระหวางตําบล

เริงรางกับตําบลเริงรางกับ

ตําบลไกเสาอําเภอ

หนองแซง)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ไดมาตรฐาน

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา

กอสรางถนนดินผิว

จราจรลูกรัง กวาง 5.00 

เมตร ยาว 2,065 เมตร

    15,800,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี อบต.เริงราง

169 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติก หมูที่ 7 ตําบล

เริงราง สายคลองชล

ประทานหนองสรวง ฝงขวา

(เช่ือมระหวางตําบลเริงราง

กับตําบลมวงงาม)

เพ่ือใหประชาชนได

ใชถนนที่ไดมาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 

1,100 ม.

      2,494,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดใช

ถนนท่ีได

มาตรฐานสะดวก

ในการสัญจรไป-

มา

อบจ.สระบุรี อบต.เริงราง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

170 โครงการซอมแซมถนน

แอสฟลทติกสายโท (ถนน

ผานหนาครัวเลขา) ขนาด

กวาง 9 เมตร ยาว 1,500

เมตร (เปนถนนแบงเขต

ระหวางตําบลพุคําจานกับ

ตําบลธารเกษม)

เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหตุบนทองถนน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 8 เมตร ระยะทาง

ยาว 3,800 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นท่ีไมนอยกวา 

30,400 ตารางเมตร

    14,284,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนท่ีใช

สัญจรไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.พุคําจาน

171 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 4 เช่ือมตอหมู 7

เพ่ือประชาชนในเขต

 อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการสัญจร

ไป-มา สะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร

      4,550,000  -  -  - ประชาชนในเขต 

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองแขม

172 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมตอ หมู 8

เพ่ือประชาชนในเขต

 อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการสัญจร

ไป-มา สะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,450 เมตร

                -                  -                 -        4,800,000 ประชาชนในเขต 

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองแขม

173 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 2-3 (สายบานนาย

สมชาย คําพุม-บานนาย

สงคราม รักษาดี

เพ่ือประชาชนในเขต

 อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการสัญจร

ไป-มา สะดวก

ปลอดภัย

ยาว 1,100 เมตร 

กวาง 5 เมตร

 -      2,500,000  -  - ประชาชนในเขต 

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองแขม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

174 โครงการกอสรางถนน

ลาดยางแบบแอสฟลทติก

คอนกรีต ตําบลหนองแขม

 สายบานนายนิคม 

หมู 6 ถึงหมู 3 ตําบลไผต่ํา

เพ่ือประชาชนในเขต

 อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการสัญจร

ไป-มา สะดวก

ปลอดภัย

กวาง 5 ม. 

ยาว 1,500 ม.

      3,500,000  -  -  - ประชาชนในเขต 

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

ประชาชนในเขต

อบต.หนองแขมมี

ถนนใชในการ

สัญจรไป-มา 

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองแขม

175 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากหมูที่ 6 

ต.หนองจรเข ถึงหมูท่ี 2 

ต.หนองจรเข เช่ือม 

ต.โคกแย อ.หนองแค 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชน

ตําบลหนองจรเข

และตําบลใกลเคียง

ไดสัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วและ

การขนสงทางการ

คมนาคมมี

ประสิทธิภาพ

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 4,190 ม. หนา 0.15 ม.

 พรอมวางทอระบายน้ํา

 11 จุดและวางบล็อก

คอนเวรส จํานวน 1 จุด

 พรอมประตูเปด-ปด

ระบายน้ํา

    14,620,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดสะดวก

รอยละ 70 ขึ้นไป

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและ

ลดอุบัติเหตุ

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองจรเข

176 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากหมูที่ 1

 ต.หนองจรเข เช่ือม

ต.หนองไขน้ํา อ.หนองแค 

จ.สระบุรีถึงหมูท่ี 2 

ต.หนองจรเข เช่ือม 

ต.โคกแย อ.หนองแค 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชน

ตําบลหนองจรเข

และตําบลใกลเคียง

ไดสัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วและ

การขนสงทางการ

คมนาคมมี

ประสิทธิภาพ

กอสรางถนน คสล. 

ขนาด กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,750 ม. หนา 

0.15 ม.

      5,910,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดสะดวก

รอยละ 70 ขึ้นไป

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและ

ลดอุบัติเหตุ

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองจรเข
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

177 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจาก หมู 5 

ต.หนองจรเข เช่ือม หมู 7 

ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชน

ตําบลหนองจรเข

และตําบลใกลเคียง

ไดสัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วและ

การขนสงทางการ

คมนาคมมี

ประสิทธิภาพ

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 1,390 ม. หนา 0.15 ม.

      3,040,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดสะดวก

รอยละ 70 ขึ้นไป

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและ

ลดอุบัติเหตุ

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองจรเข

178 กอสรางถนน คสล.จาก

บานนายบัญญัติถึงเขต

ติดตอตําบลหนองหมู

เพ่ือใหประชาชน

ตําบลหนองจรเข

และตําบลใกลเคียง

ไดสัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วและ

การขนสงทางการ

คมนาคมมี

ประสิทธิภาพ

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 

2,300 ม. หนา 0.15 ม.

      5,300,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดสะดวก

รอยละ 70 ขึ้นไป

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไป

มาสะดวกและ

ลดอุบัติเหตุ

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองจรเข
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ที่ โครงการ

179 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต

เพ่ือใหการคมนาคม

มีความสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง

แบบแอสฟลทติก

คอนกรีต กวาง 8 เมตร

ยาว 5,200 เมตร บริเวณ

ถนนสายคันคลอง

ชลประทาน (ชัยนาท-

ปาสัก) สะพาน 10 ฝง

ซาย ถึงโครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษาเริงราง

หนาวัดโคกงาม 

ต.สรางโศก อ.บานหมอ

                -      15,000,000               -                   -   รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาเพ่ิม

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองโดน

180 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยางหมูที่  1

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานสายคลองไทร-

ปางหัวชาง (สบ.ถ.

98002) 8 x 4,167

เมตร

5,000,000  -  -  - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

หมูที่  1

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

181 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยางหมูที่  6

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานเขาสวอง-หนอง

ใหญ ระยะทาง 

6 x 2,200 เมตร

5,000,000  -  -  - ซอมแซม/ซอม

สรางนนลาดยาง

หมูที่  6

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

182 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยางหมูที่  2

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับขอน-

หนองจอก (สบ.ถ.

98004)   8 x 2,691 

เมตร

5,000,000  -  -  - ซอมแซม/ซอม

สรางนนลาดยาง

หมูที่  2

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

183 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับลําใย- 

อําเภอวังมวง ระยะทาง 

5 x 4,000 เมตร

10,000,000  -  -  - กอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 11

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

184 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานหนองจอก- อ.

ปากชอง ระยะทาง 

6 x 800 เมตร

5,000,000  -  -  -  กอสราง/

ซอมแซมถนน 

คสล./ครส.  

หมูที่ 8

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

185 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานซับกระทิงใต 

หมู 4 สบ.ถ.98011 

ระยะทาง 5x1,500 

เมตร

5,000,000  -  -  -  กอสราง/

ซอมแซม ถนน 

คสล./ครส.  

หมูที่ 4

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

186 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยางหมูที่  2

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับขอน-

หนองมะคา (สบ.ถ.

98005) 8 x 5,004 เมตร

5,000,000  -  -  - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

หมูที่  2

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

187 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยางหมูที่  9

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานซับลําใย-กลุม

พระบาท (สบ.ถ.98007)

 8 x 6,171 เมตร

5,000,000  -  -  - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

หมูที่  9

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

188 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง บานโปง

สนวนถึงกลุมบานหนอง

ไขเนา ระยะทาง 6,000 

เมตร กวาง 6 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 6,000 เมตร

กวาง 6 เมตร

5,000,000 - - - กอสรางลาดยาง

บานโปงสนวนถึง

กลุมบานหนอง

ไขเนา

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

189 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก หมูท่ี 2

บานโปงสนวน (ถนนสาย

บานโปงสนวนลางเชื่อมตอ

หนองปกนก)

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 2

บานโปงสนวน (ถนนสาย

บานโปงสนวนลางเชื่อม

ตอหนองปกนก) กวาง 6

เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.20 เมตร

4,000,000 - - - กอสรางถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 2

บานโปงสนวน 

(ถนนสายบาน

โปงสนวนลาง

เช่ือมตอหนอง

ปกนก)

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

และปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

190 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี 7 

บานลําน้ําขาว ต.ลําสมพุง

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ระยะทาง 1,000 เมตร

กวาง 6 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว

(ถนนสายบานนายใจ 

โพนทอง) ต.ลําสมพุง

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ระยะทาง 1,000 เมตร

กวาง 6 เมตร

4,000,000 - - - กอสราง

ถนนลาดยาง 

หมูที่ 7 

บานลําน้ําขาว

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

และปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

191 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี 7 บาน

ลําน้ําขาวเชื่อม หมู 9 บาน

ลําน้ําออย ระยะทาง 

3,000 เมตร กวาง 6 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 3,000 เมตร 

กวาง 6 เมตร

5,000,000 - - - กอสราง

ถนนลาดยาง 

หมูที่ 7 

บานลําน้ําขาว 

เช่ือมหมู 9 

บานลําน้ําออย

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

และปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

192 โครงกอสรางถนนลาดยาง

(ถนนสายขางบานนายใบ

ขอรมกลาง เชื่อมหมูท่ี 9)

ระยะทาง 1,700 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทางดาน

ละ 0.5 เมตร หรือคิดเปน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 15,000

ตร.ม.

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 1,700 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทาง

ดานละ 0.5 เมตร หรือ

คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 

15,000 ตร.ม.

4,150,000 - - - ถนนลาดยาง 

(เสนบานนายใบ 

เช่ือมหมูที่ 9) 

ระยะทาง

1,700 เมตร

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

193 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 (ทางเขาบอขยะ) 

ระยะทาง 900 เมตร 

กวาง 6 เมตร ไหลทาง

ดานละ 0.5 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 900 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทาง

ดานละ 0.5 เมตร

2,100,000 - - - ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 (บอขยะ)

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง
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ที่ โครงการ

194 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เสน

บานนายเสริม ถึง หมูที่ 9) 

ระยะทาง 1,500 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทางดาน

ละ 0.5 เมตร หรือคิดเปน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 15,000

ตร.ม.

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 1,700 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทาง

ดานละ 0.5 เมตร หรือ

คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 

15,000 ตร.ม.

4,150,000 - - - ถนนคอนกรีต

(เสนบานนายเสริม

ถึง หมูที่ 9)

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

195 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี  1

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานสายคลองไทร-

ปางหัวชาง           

(สบ.ถ.98002)           

 8 x 4,167 เมตร

      5,000,000 - - - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

 หมูท่ี  1

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

196 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี  6

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานเขาสวอง-หนอง

ใหญ  ระยะทาง 6 x 

2,200 เมตร

      5,000,000 - - - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

 หมูท่ี  6

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

197 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี  2

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับขอน-

หนองจอก (สบ.ถ.

98004)   8 x 2,691 

เมตร

      5,000,000 - - - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

 หมูท่ี  2

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

198 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับลําใย- 

อําเภอวังมวง  ระยะทาง

 5x4,000 เมตร

    10,000,000 - - - กอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 11

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

199 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานหนองจอก- 

อ.ปากชอง ระยะทาง 

6 x 800 เมตร

      5,000,000 - - - กอสราง/

ซอมแซมถนน 

คสล./ครส. หมูที่ 8

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

200 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานซับกระทิงใต 

หมู 4 สบ.ถ. 98011 

ระยะทาง 5x1,500 เมตร

      5,000,000 - - - กอสราง/

ซอมแซมถนน 

คสล./ครส. 

หมูที่ 4

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

201 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี  2

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

1.สายบานซับขอน-

หนองมะคา (สบ.ถ.

98005)   8 x 5,000 

เมตร

      5,000,000 - - - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

หมูที่  2

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ

202 ซอมแซม/ซอมสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี  9

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

สายบานซับลําใย-กลุม

พระบาท (สบ.ถ.98007)

  8 x 6,171 เมตร

      5,000,000 - - - ซอมแซม/ซอม

สรางถนนลาดยาง

หมูที่  9

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยางเสือ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

203 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  บานโปง

สนวนถึง กลุมบานหนอง

ไขเนา  ระยะทาง  6,000  

เมตร  กวาง  6 เมตร

- เพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 6,000 เมตร 

 กวาง  6 เมตร

      5,000,000 - - - กอสรางลาดยาง 

บานโปงสนวนถึง 

กลุมบานหนอง

ไขเนา

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

204 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 2 บานโปงสนวน

(ถนนสายโปงสนวนลาง

เช่ือมตอหนองปกนก

- เพ่ือการสัญจรไป

มาไดสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่ 2 

บานโปงสนวน(ถนนสาย

โปงสนวนลางเช่ือมตอ

หนองปกนก  กวาง 6 

เมตร ยาว 1,500  เมตร

 หนา 0.20 เมตร

      4,000,000 - - - กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 2 

บานโปงสนวน

(ถนนสายโปง

สนวนลาง

เช่ือมตอหนอง 

ปกนก

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

205 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูท่ี 7 บาน

ลําน้ําขาว (ถนนสายบาน

นายใจ โพนทอง) 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก 

จ.สระบุรี ระยะทาง 1,000 

เมตร กวาง 6 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง  

หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว 

(ถนนสายบานนายใจ 

โพนทอง) ต.ลําสมพุง อ.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ระยะทาง 1,000 เมตร 

กวาง 6 เมตร

      4,000,000 - - - ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 

บานลําน้ําขาว 

(ถนนสายบาน

นายใจ โพนทอง)

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

และปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

206 โครงการกอสรางถนน

ลาดยาง หมูท่ี 7 

บานลําน้ําขาว เช่ือม 

หมูที่ 9 บานลําน้ําออย 

ระยะทาง 3,000 เมตร 

กวาง 6 เมตร

เพ่ือการสัญจรไปมา

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ระยะทาง 3,000 เมตร 

กวาง 6 เมตร

      5,000,000 - - - กอสรางถนน

ลาดยาง หมูท่ี 7 

บานลําน้ําขาว 

เช่ือม หมูท่ี 9 

บานลําน้ําออย

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ลําสมพุง

207 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก

พรอมแนวปองกันตลิ่งพัง

คลองสรวง หมูที่ 6,7,8 

และ 9

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนสําหรับการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก กวาง 6 ม.

 ยาว 4,400 ม. 

หนา 0.5 ม. (เริ่มประตู

น้ําทอหกถึงเทศบาล

หนองแซง)

    10,000,000  -  -  - จํานวนถนนท่ี

สามารถใชสัญจร

ได

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก ใช

เสนทาง

อบจ.สระบุรี อบต.ไกเสา

208 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

หมูที่ 1 หมูที่ 3

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนสําหรับการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว

สายทางเลียบรถไฟ 

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว

 -  -  -      4,900,000 จํานวนถนนท่ี

สามารถใชสัญจร

ได

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก ใช

เสนทาง

อบจ.สระบุรี อบต.ไกเสา

209 โครงการกอสรางถนน

ลาดยางแอสฟลทติก

หมูที่ 8 และหมูท่ี 10

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนสําหรับการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว

เริ่มสี่แยกวัดบานใหม 

ถึงเขตเทศบาล

หนองแซง ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก กวาง 5 ม.

 ยาว 1,300 ม. 

หนา 0.5 ม.

 -  -    3,250,000  - จํานวนถนนท่ี

สามารถใชสัญจร

ได

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก ใช

เสนทาง

อบจ.สระบุรี อบต.ไกเสา
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

210 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมู 12

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

และเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชน

(ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง

เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว

ไมนอยกวา 1,290.00 

เมตร (ชวงท่ี 2) ยาว

ไมนอยกวา 385.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวม

ไมนอยกวา 8,575 

ตารางเมตร

 -  -    2,500,000  - ประชาชนรอยละ

 100 ไดรับความ

สะดวกใน การ

สัญจรไปมา เพ่ิม

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

สรางความ

พึงพอใจใหแก

ประชาชน

ประชาชน

เดินทางสะดวก

คลองตัว 

ลดอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดกับชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชน (อัน

เปนเหตุมาจาก

สภาพถนนที่ชํารุด

ทรุดโทรม)

อบจ.สระบุรี อบต.บานยาง

211 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 7 สายบาน

ซับนางเลิ้ง-บานธารเกษม 

ซอย 6 (เขตติดตอตําบล

ธารเกษม)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 8 ม.

 ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย

 0.15 ม. หรือมี พ.ท. 

ไมนอยกวา 960 ตร.ม. 

ชวงท่ี 2 ถนนกวาง 6 ม.

 ยาว 358 ม. หนาเฉลี่ย

 0.15 ม. หรือมี พ.ท. 

ไมนอยกวา 2,148 ตร.ม.

 -      2,461,000  -      2,461,000 รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.นายาว
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

212 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายบานสระลําไย-

บานซับโพนทอง หมู 1-6 

ตําบลนายาว (เขตติดตอ

ตําบลโคกตูม จังหวัดลพบุร)ี

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

ถนนกวาง 8 ม. ยาว 

530 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือมี พ.ท. 

ไมนอยกวา 4,240 ตร.ม.

 -      4,000,000  -      4,000,000 รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.นายาว

213 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายเลียบคลองหวย

ประดู จากบานสระลําไย

ถึงบานธารเกษม

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

ถนนกวาง 6 ม. ยาว 

1,240 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือมี พ.ท. 

ไมนอยกวา 7,440 ตร.ม.

      6,000,000  -    6,000,000  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.นายาว

214 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายคันคลองซอย 4 - 

บานธารเกษม หมู 2

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

ถนนกวาง 4 ม. ยาว 

2,520 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. หรือมี พ.ท. 

ไมนอยกวา 10,080 

ตร.ม.

      9,500,000  -    9,500,000  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

สบายและ

ปลอดภัยในการ

คมนาคม

อบจ.สระบุรี ทต.นายาว
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

215 เสริมผิวลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตพรอมขยายผิว

จราจร 2 ชองจราจร

ถนนสายวังมวง -มวกเหล็ก

หมายเลข 2089 เช่ือมตอ

เทศบาลวังมวง กับ

เทศบาลคําพราน

พรอมวางทอ คสล.

พรอมทางเทา 2 ฝง

เพ่ือเสริมผิว

ลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตขยายผิว

จราจร 2 ชองจราจร

ถนนสายวังมวง-

มวกเหล็กพรอม

ทางทอคสล.

ทางเทา 2 ฝง

เสริมผิวลาดยาง

แอสฟลทคอนกรีต

พรอมขยายผิวจราจร

รวมไหลทางทั้ง 2 ฝง 

ขางละ 3 ม.ยาว 725ม.

 พรอทางทอคสล.1.00 

เมตร

 -  -    3,500,000  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น

และการระบายน้ํา

ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี ทต.วังมวง

216 กอสรางถนนเทศบาล 1 

จาก รร.จํารัสวิทยา

ถึง สี่แยกไฟแดง

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไป-มา

สะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว

525 ม. หนา 0.20 ม.

ตามแบบของเทศบาล

                -        4,577,548               -                   -   รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

การสัญจรของ

ประชาชน

สะดวกมากขึ้น

อบจ.สระบุรี ทต.วังมวง

217 โครงการปรับปรุงงถนน

ทางหลวงหมายเลข 3314

เพ่ือใหถนนใชการ

ไดดี ประชาชน

สัญจรไดสะดวก

และปลอดภัย

ขนาดกวาง 21 ม. ยาว 

1,582 ม.ทิศใตเชื่อมตอ

 อบต.หนองโน 

ทิศเหนือเช่ือมตอ

 ทต.เสาไหและ 

ทต.สวนดอกไม

    16,500,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

การสัญจรมี

ความสะดวก

และปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทต.ปอกแปก

218 โครงการกอ สรางถนน

แอสฟลติกสคอนกรีต หมู 4-

หมู 9 ต.หนองปลาไหล 

เช่ือม หมู 1 ต.ปากขาวสาร

เพ่ือใหประชาชนทั้ง

 2 ตําบลมีการ

สัญจรไปมา

ที่สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน

แอสฟลติกสคอนกรีต

ระยะทาง 3 กม.

      4,000,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนท้ัง 2 

ตําบลมีการสัญจร

ไปมาที่สะดวก

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองปลาไหล
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219 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลติกสคอนกรีต หมู 1 

ต.หนองปลาไหล เช่ือม 

หมู 2 ต.หวยทราย เช่ือม 

หมู 8 หมู 9 ต.หนองนาก

เพ่ือใหประชาชนทั้ง

 3 ตําบลมีการ

สัญจรไปมา

ที่สะดวกมากขึ้น

กอสรางถนน

แอสฟลทติกสคอนกรีต

ระยะทาง 3 กม.

      4,000,000  -  -  - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

ประชาชนท้ัง 3 

ตําบลมีการสัญจร

ไปมาที่สะดวก

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองปลาไหล

220 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ

คลองคลองชลประทาน

(ฝงขวา) หมู 6,หมู 7 หมู 8 

โคกสวาง –หมู 2 หนองโน

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 

1,650 ม.

      4,900,000  -  -  - ปญหาอุบัติเหตุ

ลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.โคกสวาง

221 โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ

เปนลาดยางแอสฟสทติก

คอนกรีต บริเวณถนน

หมาย 

เลข 48001 (ม.3,4,5,6)

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

กวาง 5 ม. ยาว 4,100 ม.       8,200,000  -  -  - ปญหาอุบัติเหตุ

ลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.โคกสวาง

222 โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ

เปนลาดยางแอสฟสทติกส

คอนกรีตบริเวณถนน

หมายเลข 48002

(ม.2,4,5)

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

กวาง 5 ม.

ยาว 2,800 ม.

      5,600,000  -  -  - ปญหาอุบัติเหตุ

ลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.โคกสวาง
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223 โครงการกอสรางถนน 

คสล.พรอมวางทอระบาย

น้ําจากบานนางกีบ ยะธาตุ

 ถึงถนนทางแยกไปปาไผ

นาบุญ หมู 3

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดไดอยาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ทอ คสล.1×1 ม. 

กวาง 6 ม. ยาว 700 ม. 

หนา 0.15 ม.ปริมาณ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,200 

ตร.ม.และลงลุกรังไหล

ทางขางละ 1 ม.

      3,400,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก

รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชถนน

อบจ.สระบุรี อบต.ตลิ่งชัน

224 โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟสทติก จากสามแยก

บานนายวิชาญ ถึงถนนเลี่ยง

เมืองหมู 5

เพ่ือใหประชาชนมี

น้ําอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กวาง 4 ม. 

ยาว 1,700 ม. 

หนา 0.05 ม. 

หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม

นอยกวา 6,800 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจรและ

ไหลทางตามสภาพพ้ืนที่

      3,400,000  -  -  - อบต.มีถนน

สําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก

รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชถนน

อบจ.สระบุรี อบต.ตลิ่งชัน

225 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 4 ตําบลดาวเรือง 

เช่ือมกับ  หมู 7  ตําบล

ตนตาล อ.เสาไห จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

ขนสงระหวางตําบล

ดาวเรืองและตําบล

ตนตาลมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

940 เมตร หนา 0.15 

เมตร

      4,100,000  -  -  - จํานวนระยะทาง

ของถนน คสล.

ที่กอสราง

การคมนาคม

ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต. ดาวเรือง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

226 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 3 ตําบล

ดาวเรือง เช่ือมกับ หมูที่ 8 

ตําบลตนตาล อ.เสาไห 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

ขนสงระหวางตําบล

ดาวเรืองและตําบล

ตนตาลมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว

 1,530 เมตร หนา 

0.15 เมตร

      6,630,000  -  -  - จํานวนระยะทาง

ของถนน คสล.

ที่กอสราง

การคมนาคม

ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต. ดาวเรือง

227 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติก หมู 4 เช่ือม

ตําบลหนองจิก สายเรียบ

คลองชลประทาน

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดอยาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

      6,000,000  -  -  - มีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยาว

228 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติก หมู 4 เช่ือม

ตําบลหนองนาก สายเรียบ

คลองหนองเขื่อนชาง

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดอยาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

    10,000,000  -  -  - มีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยาว

229 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติก หมู 6 เช่ือม

ตําบลหนองโน

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดอยาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

      6,100,000  -  -  - มีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยาว

230 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติก หมู 8 เช่ือม

ตําบลโคกสวาง

เพ่ือใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดอยาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

      3,000,000  -  -  - มีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก รอยละ 70

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.

หนองยาว
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231 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟลทติกคอนกรีต

หมูที่ 7

เพ่ือประชาชนมี

เสนทางคมนาคมท่ี

สะดวกและเปน

มาตรฐาน

หมูที่ 7 บานแถว 

เช่ือมตอตําบลหนองยาว 

กวาง 5 เมตร ยาว 

1,200 เมตร

      4,465,000  -  -  - ระยะทางกวาง 5 

เมตร ยาว 1,200 

เมตร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโน

232 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางทับลาดยาง

เดิมที่ชํารุด พรอมวางทอ

ระบายน้ํา สายอางเก็บน้ํา

หวยหินขาว-วัดหนองหวา 

หมู 6 (ชวงท่ี 2)

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางโดยสะดวก

สายอางเก็บน้ําหวยหิน

ขาว-วัดหนองหวา 

หมู 6 (ชวงท่ี 2)

      2,000,000  -  -  - จํานวนถนนท่ี

ไดรับการกอสราง

หมู 6

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

เขาดินพัฒนา

233 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางทับลาดยาง

เดิมที่ชํารุดถนนสายหลัง

วัดมงคลชัยพัฒนา-หมู 2 

ผึ้งรวง(ซอยศาลาเขียว)

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางโดยสะดวก

ถนนสายหลังวัด

มงคลชัย-หมู 2 ผึ้งรวง

(ซอยศาลาเขียว)(หมู 3) 

กวาง 6 เมตร ยาว 

1,200 เมตร

      7,000,000  -  -  - จํานวนถนนท่ี

ไดรับการ

บํารุงรักษา

หมู 3

เพ่ือใหประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.

เขาดินพัฒนา

234 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางทับลาดยาง

เดิมที่ชํารุดสายลําหวย

วังไทรหมูที่ 2-5-6 ยาว 

2,000 เมตร กวาง 4 เมตร

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางโดยสะดวก

ถนนเลียบลําหวยวังไทร

 หมูท่ี 2-5-6

 -      9,000,000  -  - ถนนเลียบลําหวย

วังไทร หมูที่ 2-5-6

ยาว 2,000 เมตร

กวาง 4 เมตร

เพ่ือใหประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภัย

สนง.จังหวัด

สระบุรี

อบต.

เขาดินพัฒนา
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235 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางถนนสายรอบ

นอกคันอางเก็บน้ําหวยหิน

ขาวหมู 6

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางโดยสะดวก

สายรอบนอกคันอาง

เก็บน้ําหวยหินขาวหมู 6

 -      2,000,000  -  - จํานวนถนนท่ี

ไดรับการกอสราง

หมู 6

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.

เขาดินพัฒนา

236 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

สายคันคลองหวยยาง 

หมู 8 ต.หวยบง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี เช่ือมตอเขต

เทศบาลตําบลหัวปลวกและ

เขตเทศบาลตําบลตนตาล-

พระยาทด อ.เสาไห 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

สะดวก ปลอดภัย

ชวงท่ี 1 กอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต

 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 

1,190ม. หนา 0.05 ม. 

ไมมีไหลทางชวงที่ 2 

กอสรางถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต ขนาด

กวาง 6 ม. ยาว 440 ม.

หนา 0.05 ม. 

ไมมีไหลทาง

      4,000,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนท่ีสัญจร

ไป-มา

การคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.หวยบง

237 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต 

ถนนสายคลองหวยแร 

หมู 2 ต.หวยบง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี เช่ือมตอ 

อบต.ผึ้งรวง

เพ่ือใหการคมนาคม

สะดวก ปลอดภัย

กวาง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

หนา 0.05 ม.

มีไหลทางขางละ 

0.50 ม.

      2,100,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนท่ีสัญจร

ไป-มา

การคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.หวยบง
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238 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย

คันคลอง 6L จากวัดหนอง

มวง-ถนนสายทาลาน 

หมู 6 ต.หวยบง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหการคมนาคม

สะดวก ปลอดภัย

กวาง 4 ม. 

ยาว 2,200 ม. 

หนา 0.05 ม.

      6,000,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนท่ีสัญจร

ไป-มา

การคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.หวยบง

239 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางชนิด

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 9-10

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไปมาไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว

 4,265 เมตร หนา 0.05

 เมตร ตีเสนจราจร

พรอมไหลทาง

    12,000,000  -  -  - การเดินทาง

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโรง

240 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางชนิด

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 2

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไปมาไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง

ชนิดแอสฟลทติก

คอนกรีต ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว1,940 เมตร 

หนา 0.05เมตร ตีเสน

จราจรพรอมไหลทาง

      5,300,000  -  -  - การเดินทาง

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโรง

241 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางชนิด

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 4

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไปมาไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว

 840 เมตร หนา 0.05 

เมตร ตีเสนจราจรพรอม

ไหลทาง

      2,600,000  -  -  - การเดินทาง

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโรง
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242 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย

บานถํ้า - พระโพธิสัตว 

ชวงบริษัท เคมีแมน ถึง 

วัดถํ้าพระโพธิสัตว  

หมูที่ 10  ต.ทับกวาง  

อ.แกงคอย  จ.สระบุรี   

ตามแบบเทศบาลเมือง

ทับกวาง

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

กอสรางถนนลาดนยาง

แอสฟสทติกคอนกรีต 

กวาง 6.00 เมตร  พรอม

ไหลทางกวางขางละ 

1.00 รวมผิวจราจรกวาง

 8.00 เมตร  ยาว 2,400

 เมตร  หนา 0.15 เมตร

      8,700,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง

243 กอสรางถนนลาดยาง

แอลฟลทติกคอนกรีต 

ชวงท่ี 1  จากหนาวัด

หนองผักบุง ไปชุมชน

โคกพัฒนา หมูที่ 7 ชวงท่ี 2

  จากสี่แยกบานโคกพัฒนา

ถึงเขตติดตอตําบลชําผัก

แพว ต.ทับกวาง อ.แกงคอย 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

ชวงท่ี 1  ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 830 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง 8 

เมตร รวมไหลทางขาง

ละ 1.00 เมตร ยาว 

2,670 เมตร หนา 0.05 

เมตร พรอมตีเสนจราจร

11,230,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง
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ที่ โครงการ

244 กอสรางถนนลาดยาง

แอลฟลทติกคอนกรีต 

สายแยกองคกรเภสัชกรรม

 หมูท่ี 1 ถึงถนนเทศบาล 3 

  หมูที่ 6 ต.ทับกวาง 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 

เมตร พรอมไหลทาง 

ขางละ 1 เมตร  ความ

ยาว 1,045 เมตร  

พรอมตีเสนจราจร

2,474,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง

245 กอสรางถนนลาดยาง

แอลฟลทติกคอนกรีต สาย

หนาวัดทับกวาง ถึงชุมชน

หัววังยาว หมูที่ 4 

ต.ทับกวาง อ.แกงคอย 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ความยาว 1,400 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

พรอมตีเสนจราจร

2,528,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง

246 กอสรางถนนลาดยาง

แอลฟลทติกคอนกรีต สาย

ทางแยกซอยขางบานหัวนา

 ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา   

หมูที่ 6 ถึงสี่แยกบาน

โคกพัฒนา หมูที่ 7  

ต.ทับกวาง อ.แกงคอย 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว

 2,027 เมตร หนา 0.05

 เมตร พรอมตีเสนจราจร

3,715,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

247 กอสรางถนนลาดยาง

ซอย 23 เช่ือมตอตําบล

ชอนนอย อ.พัฒนานิคม 

จ.ลพบุรี

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

กอสรางถนนลาดยาง

บริเวณเชื่อมตอตําบล

ชอนนอย ระยะทาง 

1,700 เมตร

9,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน

248 กอสรางถนนลาดยาง

เช่ือมตอตําบลแสลงพัน

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

กอสรางถนนลาดยาง

บริเวณเชื่อมตอตําบล

แสลงพัน ระยะทาง 

1,000 เมตร

3,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน

249 กอสรางถนนลาดยาง

เช่ือมตอ อ.มวกเหล็ก

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

กอสรางถนนลาดยาง 

เช่ือมตออําเภอ

มวกเหล็ก ระยะทาง 

1,200 เมตร

3,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน

250 กอสรางถนนลาดยางสาย 6

เช่ือมตอตําบลชอนนอย

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

กอสรางถนนลาดยาง

สาย 6 เช่ือมตอตําบล

ชอนนอย ระยะทาง 

1,000 เมตร

3,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

251 โครงการกอสรางถนน

ลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต เช่ือมตอ 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

บริเวณหมูที่ 7 ต.หินซอน 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 ม. ระยะทางยาว

ประมาณ 1,500 ม. 

หนา 0.04 ม. ตีเสน

จราจร พรอมไหลทาง

ขางละ 1 ม.

4,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน

252 โครงการกอสรางถนน

ลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต ถนนลาดยาง

สาย 3 เช่ือมตอ 

ต.ชอนนอย อ.พัฒนานิคม 

จ.ลพบุรี บริเวณ หมูที่ 2,5

 และ 9 ต.หินซอน 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนที่มีถนนที่ได

มาตรฐานในการใช

ในการคมนาคมขนสง

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เช่ือมตอ ต.ชอนนอย 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

บริเวณ หมูที่ 2,5 

และ 9 ต.หินซอน 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 ม. ระยะทางยาว

ประมาณ 1,200 ม. 

หนา 0.04 ม. ตีเสน

จราจร(Themoplastic)

 พรอมไหลทางขางละ 

1 ม.

3,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมีถนน

ในการเดินทาง

ไดสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.หินซอน
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253 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ

 ASPHALTIC CONCRETE

  สายซอย 4 - 5 หมูที่ 7 

เช่ือมระหวาง ต.ทาคลอ 

กับ ต.หนาพระลาน

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนผิวจราจรแบบ 

ASPHALTIC 

CONCRETE  

กวาง 6 ม.

ยาว 2,320 ม.

6,216,000 - - - ความพึงพอใจ

รอยละ 80 ของ

ผูใชเสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคมที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.ทาคลอ

254 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ

 ASPHALTICCONCRETE 

 ซอย 3 (ซาย–ขวา) 

หมูที่ 7 เช่ือมระหวาง 

ต.ทาคลอ กับ 

ต.หนาพระลาน

(ชวงท่ี 1 ถนนสายซอย 3 

(ซาย-ขวา) หมูที่ 7

ชวงท่ี 2 ถนนสายทาง

รถไฟ-สามแยกเขาขุย 

หมู 11, หมู 7)

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ชวงท่ี 1 สายซอย 3 

(ซาย-ขวา) หมูที่ 7 บาน

ถ้ําเตา ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 2.750 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

คิดเปนพื้นที่รวมไมนอย

กวา 16,500 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2 ถนนสายทาง

รถไฟ-สามแยกเขาขุย 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 2.200 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร คิด

เปนพื้นท่ีรวมไมนอยกวา

 13,200 ตารางเมตร

10,000,000 - - - ความพึงพอใจ

รอยละ 80 ของ

ผูใชเสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคมที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.ทาคลอ
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255 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ

 ASPHALTIC CONCRETE

 หมูท่ี 2  ต.ทาคลอ กับ 

ต.มวกเหล็ก

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ถนนผิวจราจรแบบ 

ASPHALTIC 

CONCRETE กวาง 6 ม.

 ยาว 2,150 เมตร

5,565,000 - - - ความพึงพอใจ

รอยละ 80 ของ

ผูใชเสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคมที่ดี

อบจ.สระบุรี อบต.ทาคลอ

256 โครงการกอสรางถนน

คสล.บานทุงแซง หมูที่ 2 

ตําบลทาตูม  เช่ือมตอกับ

สองคอน  ขนาดกวาง 6.00

 เมตร  ไหลทางกวางขาง

ละ 1.00 เมตร ความยาว  

730.00 เมตร หนา 0.23 

เมตร

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลอดภัย

ในการสัญจร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 730 เมตร หนา 

0.23 เมตร

5,100,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนตําบล

ทาตูมไดรับ

ความปลอดภัย

ในการสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.ทาตูม

257 โครงการเสริมผิวจราจร

Asphaltic Concrete บน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายปาเกษม ตําบล

บานปา-บานโคก ตําบล

ทับกวาง อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกปลอดภัย

กวาง 5 ม. 

ยาว 1,400 ม.

3,383,500 - - - เสนทางคมนาคม

มีมาตรฐาน

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา
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258 โครงการกอสรางถนน

เรียบแมน้ําปาสักจากบาน

หัวแกงถึงบานนาย

สมหมาย บานชองใต 

หมูที่ 8 ตําบลบานปา

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกปลอดภัย

กวาง 8 ม. 

ยาว 4,000 ม.

- 30,000,000 - - เสนทางคมนาคม

เพ่ิมขึ้น1สาย

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา

259 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนสายเลียบคลอง

หวยแรหมูที่ 4,5,7,8,9 ฝง

ซาย ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 4,000  เมตร

เพ่ือปรับปรุงถนน

ใหดีข้ึน

ปรับปรุงซอมแซมผิว

ถนน ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 4,000 เมตร

3,000,000 - - - ประชาชน รอยละ

 20 ของหมูบาน

ไดใชประโยชน

จากโครงการนี้

ทําใหประชาชน

ไดรับประโยชน

ในการสัญจร

และขนสง

อบจ.สระบุรี อบต.สองคอน

260 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายเลียบ

คลองหวยแร หมูที่ 

4,5,7,8,9  ฝงขวา ขนาด

กวาง 6 เมตร ยาว 4,000  

เมตร

เพ่ือใหการสัญจรไป

มาระหวางตําบล

เปนไปโดยสะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว

 4,000 เมตร

5,000,000 - - - ประชาชน รอยละ

 20 ของหมูบาน

ไดใชประโยชน

จากโครงการนี้

ทําใหประชาชน

ไดรับประโยชน

ในการสัญจร

และขนสง

อบจ.สระบุรี อบต.สองคอน

261 โครงการปรับปรุงเสริมผิว

จราจรแอลฟลทติกส

คอนกรีตจากหนาตึกหัว

สะพานอดิเรกสารสะพาน

เตาปูน-ตาลเดี่ยว

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไปมา

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร

 กวาง 8.00 เมตร ยาว 

750 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ปรับปรุงเสริมผิว

จราจรแอลฟลต

ติกสคอนกรีต

ความพรอม

ใหบริการแก

ประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรไปมา

อบจ.สระบุรี อบต.เตาปูน
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262 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

แยกบริษัทคอนวูดถึง แยก

สายแกงคอย – บานนา 

บานนาบุญ หมูที่ 10  ถนน

มายเลข 3023

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางใน

การจราจรสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากขึ้น

ระยะทาง 4,600 เมตร 

กวาง 6 เมตร และไหล

ทางขางละ 0.50 เมตร

10,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั้ง 11

 หมูบาน

อบจ.สระบุรี อบต.ตาลเดี่ยว

263 โครงการกอสรางถนน

คสล.บริเวณสายบาน

ปาหลอด - กุดนกเปา

หมูที่ 8 บานหนองปรือ

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนท่ีสัญจร

ไปมาเพื่อใหถนนใน

เขต อบต.ได

มาตรฐาน

กอสรางถนนคสล.

บริเวณสายบาน

ปาหลอด - ต.กุดนกเปา

 หมู 8 กวาง 6 ม. ยาว 

3,300 ม. หนา 0.15 ม.

 พรอมไหลทางตาม

สภาพ

12,780,000 - - - ประชาชนไดรับ

ประโยชนไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

- ถนนในเขต 

อบต.ไดมาตรฐาน

อบจ.สระบุรี อบต.หวยแหง

264 โครงการกอสรางถนน

คสล.บริเวณ หมูที่ 7 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนท่ีสัญจร

ไปมาเพื่อใหถนนใน

เขต อบต.ได

มาตรฐาน

กอสรางถนนคสล.

บริเวณสายบาน

อบต.จรัญ - ต.ทา

มะปราง กวาง 6 ม. ยาว

 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

 พรอมไหลทางตามสภาพ

7,750,000 - - - ประชาชนไดรับ

ประโยชนไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

- ถนนในเขต 

อบต.ไดมาตรฐาน

อบจ.สระบุรี อบต.หวยแหง
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งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

265 ปรับปรุงถนนลาดยาง AC 

สายเขาไมโคน หมูที่ 

3,9,7,6,11 ต.หวยแหง 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนท่ีสัญจร

ไปมาเพื่อใหถนนใน

เขต อบต.ได

มาตรฐาน

กวาง 6 ม. 

ยาว 2,100 ม. 

ไหลทาง 1 ม. 

หนา 0.08 ม.

9,000,000 - - - ประชาชนไดรับ

ประโยชนไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

- ถนนในเขต 

อบต.ไดมาตรฐาน

อบจ.สระบุรี อบต.หวยแหง

266 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายชําผักแพว - 

มะขามปอมเกา 

หมูที่ 3 , 8 

ตําบลชําผักแพว

(ชวงท่ี 1 งบประมาณ 

3,117,000 บาท)

(ชวงท่ี 2 งบประมาณ 

985,000 บาท)

เพ่ือพัฒนาดานการ

คมนาคมใหสะดวก

และไดมาตรฐาน

ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร 

ยาว 965 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 

4,825 ตารางเมตร 

พรอมลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นที่ 

ชวงท่ี 2 กวาง 5 เมตร 

ยาว 295 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 

1,475 ตารางเมตร 

พรอมลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นที่

4,102,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความ

สะดวกสบายใน

การคมนาคม

อบจ.สระบุรี อบต.ชําผัก

แพว
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267 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 2,5 (ทามะปราง-

โปงกอนเสา)

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

9,000.00 เมตร

2,700,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.ทา

มะปราง

268 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

หมูที่ 1,3 (ทามะปราง-

หนองสองหอง)

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร

5,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.ทา

มะปราง

269 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอลฟาสติกคอนกรีต 

หมูที่ 5 , 9,11  (สายบาน

บึงไม – บานบึงทองหลาง-

เจ็ตคต ) เช่ือมตอ 

ทามะปราง โปงกอนเสา

เพ่ือการสัญจรไปมา

อยางสะดวก

กวาง 7.00 เมตร 

ไหลทางขางละ 0.50 

เมตรยาว 6,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

19,000,000 - - - เพ่ือการสัญจรไป

มาอยางสะดวก

เพ่ือการสัญจร

ไปมาอยางสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.ชะอม

270 โครงการกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง

ถนนลาดยาง สาย

หนาฟารมไก วังสมบูรณ

หมูที่ 11 ถึงบานซับเหว

หมูที่ 6

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ี

ใชเสนทาง

ถนนสายหนาฟารมไก

วังสมบูรณ หมูที่ 11 ถึง

บานซับเหว ขนาดกวาง

8.00 ม. ยาว 3,000 ม.

6,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

อบจ.สระบุรี อบต.ซับสนุน
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271 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติคคอนกรีต 

บานปฏิรูป หมู 10

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ี

ใชเสนทาง

1.จากบานนายทองสุข

ขันซาย ถึงบานนายสุดใจ

พรหมบิน กวาง 6 ม.

ยาว 2,940 ม.

9,583,300 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

อบจ.สระบุรี อบต.ซับสนุน

272 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติคคอนกรีต 

บานโปงมะนาว หมู 4

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ี

ใชเสนทาง

1.จากถนนทางหลวง

หมายเลข 6038 ถึง

หมายเลข 4024 

กวาง 6 ม. 

ยาว 1,320 ม.

7,920,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

อบจ.สระบุรี อบต.ซับสนุน

273 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 9 กลุม

บานนางมุกดา-บานนาย

เพ่ิม เสมาเพชร

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ี

ใชเสนทาง

กวาง 4 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 

1,770 เมตร ไหลทาง

ขางละ 0.50 เมตร

5,310,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

อบจ.สระบุรี อบต.ซับสนุน

274 เสริมผิวลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต พรอมขยายผิว

จราจร 2 ชองจราจร ถนน

สายวังมวง - มวกเหล็ก

หมายเลข 2089 เช่ือมตอ

เทศบาลวังมวง กับเทศบาล

คําพราน พรอมวางทอ คสล.

พรอมทางเทา 2 ฝง

เพ่ือเสริมผิว

ลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต ขยายผิว

จราจร 2 ชอง

จราจรถนนสายวัง

มวง - มวกเหล็ก 

พรอมวางทอ คสล.

 ทางเทา 2 ฝง

เสริมผิวลาดยาง

แอสฟลทคอนกรีต 

ขยายผิวจราจรรวม

ไหลทางท้ัง 2 ฝงขางละ

 3 ม. ยาว 725 ม.

พรอมทางทอ คสล. 

1.00 เมตร

7,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น

และการระบายน้ํา

ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี ทต.วังมวง

- 524 -



เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

275 โครงการกอสราง/

ซอมแซม/ปรับปรุง 

ถนนลาดยางสายหนา

ฟารมไก วังสมบูรณ หมูท่ี 

11  ถึงบานซับเหว หมูที่ 6

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

ถนนสายสายหนาฟารม

ไก วังสมบูรณ หมูที่ 11 

ถึงบานซับเหว ขนาด

กวาง 8.00 ม. ยาว 

3,000 ม.

6,000,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป– มา

อบต.ซับสนุน

276 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติคคอนกรีต  

บานปฏิรูป  หมู 10

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

จากบานนายทองสุข 

ขันซาย ถึงบานนาย

สุดใจ พรหมบิน กวาง 

6 ม. ยาว  2,940 ม.

9,583,300 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป– มา

อบต.ซับสนุน

277 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟสทติคคอนกรีต 

บานโปงมะนาว  หมู 4

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

จากถนนทางหลวง

หมายเลข 6038 ถึง 

หมายเลข 4024  กวาง 

6 ม. ยาว 1,320 ม.

7,920,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป– มา

อบต.ซับสนุน

278 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 9

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

หมู 9  กวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  ยาว  

1,770 เมตร ไหลทาง

ขางละ 0.50  เมตร

5,310,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป– มา

อบต.ซับสนุน

279 โครงการกอสรางสะพาน 

คสล. หมู 3

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคม

สะดวก

กอสรางสะพาน คสล.

ขนาด 10x15 เมตร

      3,000,000  -  -  - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ประชาชนใน

พ้ืนที่มีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

อบจ.สระบุรี ทต.เมืองเกา
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

280 โครงการกอสรางสะพาน

คอนกรีตเชื่อมระหวางหมู 1

และหมู 15 ตําบล

ลําพญากลาง

เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมใหอยูใน

สภาพที่ดีขึ้น

สะพานคอนกรีต ขนาด 

10x45 ม.

 -    10,000,000  -  - จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง รอยละ 20

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

281 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กขามคลอง

สามสิบสาม (บริเวณ

โครงการพระราชดําริ 

หมูที่ 5)

เพ่ือกอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 10 ม. ยาว 

10 ม.

 -  -    2,000,000  - ประชาชน รอยละ

 80 ไดรับความ

สะดวกในการเดิน

ทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

282 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กขามคลองหกวา

สายบน (บริเวณหมูที่ 8)

เพ่ือกอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 10 ม. ยาว 20 ม.  -  -    4,000,000  - ประชาชน รอยละ

 80 ไดรับความ

สะดวกในการเดิน

ทางสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

283 กอสรางสะพาน    หมูที่ 12 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

จุดทอลอด 3*1.5ม. 

สายทาง ซับขอน-

ซับมะกรูด ชวง กม.ที่

2+400

      3,000,000 - - - กอสรางสะพาน 

หมูที่ 12

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมา

อยางสะดวก

อบต.หนอง

ยางเสือ

284 กอสรางสะพาน หมูที่  13 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนท่ีใช

เสนทาง

กวาง 10 ม. ยาว 15 ม.       3,000,000 - - - กอสรางสะพาน 

หมูที่ 13

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

อบต.หนอง

ยางเสือ
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ

285 โครงการกอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 5 จํานวน 2 จุด

1.จุดที่ 1 บริเวณหนา

โรงเรียนบานซับกระดาน

2.จุดที่ 2 บริเวณตนซาง

ใหญ  เช่ือมตอหมูที่ 11 

ต.ซับสนุน

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก

จํานวน 2 แหง

1 บริเวณหนาโรงเรียน

บานซับกระดาน ยาว 

40 ม. กวาง 5 ม.

2 บริเวณตนซางใหญ

ยาว 15 ม. กวาง 5 ม.

      6,000,000 2  จุด ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป– มา

อบต.ซับสนุน

จํานวน  285 โครงการ 1,549,693,100 191,038,548 106,898,000 107,800,200รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงบล็อค

คอนเวิรสทอระบายน้ํา 

หมูท่ี 2,6 คลองชลประทาน 

ตําบลหนองจิก อําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี

1.เพื่อปองกันนํ้าทวม

ขังบริเวณบาน

ประชาชนท่ีใกลเคยีง

2.เพื่อใหน้ําไหลเวียน

อยางสะดวกและ

ทั่วถึงฤดูทําการเกษตร

โครงการปรับปรุงบล็อค

คอนเวิรสทอระบายน้ํา 

หมูท่ี 2,6 คลอง

ชลประทาน ตําบลหนองจิก

อําเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี

        2,000,000  -  -  - ประชาชนผูไดรับ

ประโยชนรอยละ 

100

สามารถปองกัน

และแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

อบจ.สระบุรี อบต.หนองจิก

2 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา พรอมบอพัก หมูท่ี 5 

บานหวยสระ-ทิศเหนือ

เชื่อมตอตําบลหนองโน-ทิศใต

เชื่อมตอตําบลบัวลอย-ทิศ

ตะวันตกเชื่อมตอตําบลบัวลอย

1.เพื่อไดรบประโยชน

จากมีรางระบายน้ํา

พรอมบอพักที่ได

มาตรฐาน

2.เพื่อแกเขปญหาการ

ระบายในฤดูฝน

3.เพื่อเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนและมีความ

เปนอยูท่ีดี

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา พรอมบอพัก

หมูท่ี 5 บานหวยสระ

(รายละเอียดตามแปลน

องคการบริหารสวนตําบล

หนองจิกกําหนด)

        6,000,000  -  -  - ประชาชนผูไดรับ

ประโยชนรอยละ 

100

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

มีรางระบายน้ํา

พรอมบอพักที่ได

มาตรฐานและ

สามารถแกไข

ปญหาการระบาย

ในฤดฝูน

อบจ.สระบุรี อบต.หนองจิก

จํานวน 2 โครงการ 8,000,000 - - -รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา

สองสวาง สูง 9 เมตร จาก

สะพานหมูที่ 1 ตําบล

บานกลับ เช่ือมไปหาหมู 1

 บานหนองแร ตําบล

ดอนทอง

เพ่ือใหการเดินทาง

ของประชาชนในตอน

กลางคืนไดรับความ

สะดวก

จากสะพานหมูที่ 1 

ตําบลบานกลับ เช่ือม

ไปหาหมู 1 บาน

หนองแร ตําบลดอนทอง

   10,000,000  -  -  - ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพ่ิมเติม

ประชาชน

เดินทางสะดวก

ในตอนกลางคืน

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ

2 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะขนาดความสูง 

9 เมตร

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในเขต อบต.หนองโดน      4,800,000  -  -  - ประชาชนมีไฟฟา

สาธารณะใช

เพ่ิมขึ้น

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.หนองโดน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

3 โครงการเช่ือมตอไฟฟา

แสงสวาง ทางสาธารณะ

หมูที่ 12,  หมูที่ 13 และ

หมูที่ 6 ต.คชสิทธ์ิเช่ือมถึง

หมูที่ 4 ต.หนองปลิง

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึงและ

เปนการอํานวยความ

สะดวกในการเดินทาง

ไดอยางปลอดภัยทั้ง

ชีวิตและทรัพยสิน

เช่ือมตอไฟฟาแสงสวาง

 ทางสาธารณะหมูที่ 12,

 หมูท่ี 13 และหมูท่ี 6 

ต.คชสิทธ์ิเช่ือมถึง

หมูที่ 4 ต.หนองปลิง

     2,000,000  -  -  - รอยละของ

อุบัติเหตุและ

อาชญากรรมลดลง

ประชาชนไดมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึงและเปน

การอํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทางไดอยาง

ปลอดภัยทั้งชีวิต

และทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี

การไฟฟา

หนองแค

อบต.คชสิทธ์ิ

4 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทาง

สาธารณะบริเวณตั้งแต

บริเวณหมูที่ 1 และหมูท่ี 5

เช่ือมหมูที่ 2 ถึงหมูที่ 10 

และหมูท่ี 9 หมูที่ 11 

ต.คชสิทธ์ิ

เพ่ือใหประชาชนได

สัญจรไป - มาในชวง

เวลากลางคืนได

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

 อีกทั้งปองกันปญหา

อาชญากรรม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ทางสาธารณะบริเวณ

ตั้งแตบริเวณหมูที่ 1 

และหมูท่ี 5 เช่ือม

หมูที่ 2 ถึงหมูที่ 10 

และหมูท่ี 9 หมูที่ 11 

ต.คชสิทธ์ิ

     7,000,000  -  -  - รอยละของ

อุบัติเหตุและ

อาชญากรรมลดลง

ทําใหประชาชน

ไดสัญจรไป - มา

ในชวงเวลา

กลางคืนได

สะดวกและลด

อุบัติเหตุ อีกทั้ง

ปองกันปญหา

อาชญากรรม

อบจ.สระบุรี อบต.คชสิทธ์ิ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

5 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางบริเวณ

หมูที่ 1,2,6,7,9 ตําบล

หนองจิก เช่ือมตอ หมูที่ 9 

ตําบลบัวลอย อําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี 

(ถนน สบ.ถ.1-0050 

อบจ.สระบุรี)

1.เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง

บริเวณดังกลาว

2.เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชนท่ีสัญจร

ไป-มาเวลากลางคืน

โครงการติดตั้งไฟฟา

แสงสวางบริเวณ

หมูที่ 1,2,6,7,9 ตําบล

หนองจิก เช่ือมตอ 

หมูที่ 9 ตําบลบัวลอย 

อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 

(ถนน สบ.ถ.1-0050 

อบจ.สระบุรี)

     2,000,000  -  -  - ประชาชนผูมา

ติดตอราชการ

รอยละ 100

สามารถลด

ปญหา

อาชญากรรมใน

พ้ืนที่และสงผลให

เกิดทรัพยากร

มนุษยอันมีคา

และมี

ประสิทธิภาพจะ

นําไปสูการ

พัฒนาประเทศ

ไดอยางย่ังยืน

อบจ.สระบุรี อบต.หนองจิก

6 โครงการติดตั้งไฟฟา

แสงสวางบริเวณ

หมูที่ 2,3,6,5

ตําบลหนองจิก เช่ือมตอ 

ตําบลบัวลอย อําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี 

(ถ.ทางหลวงหมายเลข

3044 เขาขาด-หนองแซง)

1.เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง

บริเวณดังกลาว

2.เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชนท่ีสัญจร

ไป-มาเวลากลางคืน

โครงการติดตั้งไฟฟา

แสงสวางบริเวณ

หมูที่ 2,3,6,5 ตําบล

หนองจิก เช่ือม ตอ

ตําบลบัวลอย อําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี 

(ถ.ทางหลวงหมายเลข 

3044 เขาขาด-

หนองแซง)

     6,000,000  -  -  - ประชาชนผูมา

ติดตอราชการ

รอยละ 100

สามารถลด

ปญหา

อาชญากรรมใน

พ้ืนที่และสงผลให

เกิดทรัพยากร

มนุษยอันมีคา

และมี

ประสิทธิภาพจะ

นําไปสูการ

พัฒนาประเทศ

ไดอยางย่ังยืน

อบจ.สระบุรี อบต.หนองจิก
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

7 โครงการติดตั้งไฟฟา

แสงสวาง ตําบลโพนทอง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ริมทางสาธารณะฯ 

เช่ือมตอตําบล

โคกสะอาดและตําบล

คชสิทธ์ิ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ริมทางสาธารณะฯ 

บริเวณ หมู 1,4,5,6,9 

ตําบลโพนทอง

     8,000,000  -  -  - จํานวนจุดติดตั้ง ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.โคกตูม-

โพนทอง

8 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง

(โซลาเซลล) ภายในตําบล

แสลงพัน จํานวน 100 จุด

เพ่ือใหบริเวณดังกลาว

มีแสงสวางท่ัวถึงเพ่ือ

ประโยชนในการสัญจร

ของประชาชนทั่วไป

โครงการติดตั้งไฟ

แสงสวาง (โซลาเซลล) 

ภายในตําบลแสลงพัน

จํานวน 100 จุด ตาม

แบบของหนวยงาน

     8,000,000  -  -  - รอยละ 80 ของ

ประชาชนผูใช

ถนนไดรับความ

พึงพอใจ

ประชาชนท่ัวไป

ไดรับประโยชน

จากการสัญจร

ปองกันการเกิด

ปญหา

อาชญากรรมได

อบจ.สระบุรี ทต.แสลงพัน

9 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิด

โซลาเซล

เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ในเวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ชนิดโซลาเซล ชุมชน

บานตะพานหิน (จาก

ทางเขาตะพานหินถึง

ภูฟาใส)

7,500,000 - - - รอยละระยะทาง

ที่กอสราง

ไฟฟาแสงสวาง

ชนิดโซลาเซล

จํานวน 1 

โครงการ

อบจ.สระบุรี ทต.คําพราน

10 ไฟสองสวางทางสาธารณะ 

 หมูท่ี  2

เพ่ือใหแสงสวางและ

ลดอุบัติเหตุ

ติดตั้งไฟสองสวางทาง

สาธารณะสายบาน

ซับขอน - ซับกระทิงใต

     3,000,000 - - - ติดตั้งไฟสอง

สวางทาง

สาธารณะสาย

บานซับขอน - 

ซับกระทิงใต

มีแสงสวาง

เพียง-พอและ

ปองกันการเกิด

อุบัติเหตุ

อบต.

หนองยางเสือ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

11 โครงการกอสรางเสาไฟฟา

ประติมากรรม รอบบึง

ตลาดไชย หมูที่ 8

เพ่ือกอสราง/พัฒนา

ไฟฟาภายในหมูบาน

กอสรางเสาไฟฟา 

ตําบลสองคอน หมูที่ 8

10,000,000 - - - ประชาชนรอยละ

20 ของหมูบานได

ใชประโยชนจาก

โครงการนี้

ประชาชนมี

แหลงน้ําในการ

ทําการเกษตรที่

เพียงพอ

อบจ.สระบุรี อบต.สองคอน

12 โครงการติดตั้งเสาเหล็ก

ไฟฟาประติมากรรมพรอม

หลอดไฟฟา ขนาด 500 

วัตต จํานวน 100 ตน 

บริเวณถนนทางเขาผาเสด็จ 

หมูที่ 5 ต.ทับกวาง 

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป-มาไดรับ

ความสะดวก

เสาไฟฟาประติมากรรม

พรอมหลอดไฟฟา 

ขนาด 500 วัตต 

จํานวน 100 ตน

15,500,000 - - - การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับ

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี ทม.ทับกวาง

13 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ระบบโซลาเซลล หมู 4 

บานโปงตะขบ

เพ่ือใหมีแสงสวาง

ภายในพ้ืนที่และ

เพ่ือความปลอดภัย

และอาชญากรรมใน

ชวงกลางคืน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ระบบโซลาเซลล หมู 4 

จํานวน 36 ตน

3,600,000 - - - ประชาชนใน

พ้ืนที่มีไฟฟาแสง

สวางใช รอยละ 60

ราษฎรในพื้นที่มี

ไฟฟาแสงสวางใช

ในเวลากลางคืน

มีความปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.วังมวง

จํานวน  13 โครงการ 87,400,000 - - -รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและบริการสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลอง

พรอมวางทอระบายน้ํา

คลองระบายน้ําบริเวณ

หนาวัดสองคอนถึงคลอง

ชลประทาน (คลอง 22 R) 

หมูที่ 1 บานสองคอน

เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง

ในหมูบาน

บริเวณหนาวัดสองคอน

ถึงคลองชลประทาน 

(คลอง 22 R) 

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ลึก 2.5 เมตร

2,000,000   - - - มีคลองเพ่ิมมากขึ้น ไมมีน้ําทวมขังใน

หมูบาน

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ

2 โครงการขุดลอกคลอง

สายเรียบถนนคันคลอง

(ฝงขวา) จากหมูที่ 7 

ตําบลบานกลับ ถึงหมู 3 

ตําบลบานโปรง เชื่อม

หมูที่ 11 ตําบลหนองโดน 

ขนาดปากคลอง

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ใชในการทําการเกษตร

หมูที่ 7 ตําบลบานกลับ

ถึงหมู 3 ตําบลบานโปรง

 กวาง 14 เมตร 

กนคลอง กวาง 8 เมตร 

ลึก 2.5 เมตร

  10,000,000  -  -  - มีคลองเพ่ิมมากขึ้น ไมมีน้ําทวมขังใน

หมูบาน

อบจ.สระบุรี อบต.บานกลับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

3 กอสรางดาดคลอง 8 ขวา

ซาย 1 หมูที่ 3 - 4

เพ่ือเปนการระบายน้ํา

และเพ่ือเปนทางผันน้ํา

ในฤดูนํ้าหลากและ

เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ํา

สําหรับเพาะปลูกได

เพียงพอ

กอสรางดาดคลอง 

8 ขวา 1 ซาย 

ระยะทางประมาณ 

2,250 เมตร

   4,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ

พึงพอใจใน

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานเพิ่ม

มากขึ้นรอยละ 80

การระบายน้ํา

ดีขึ้น ปญหา

น้ําทวมขังและ

เกษตรกรมีน้ําใช

สําหรับทํา

การเกษตร

อบจ.สระบุรี ทต.ไผต่ํา

4 กอสรางสถานีสูบน้ําพรอม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

(บริเวณฝายน้ําลนหมูที่ 11)

เพ่ือมีนํ้าไวใชเพ่ือทํา

การเกษตรและทํานา

จํานวน 1 สถานี 

(ตามแบบกรม

ชลประทาน)

   2,000,000  -  -  - โรงสูบน้ําจํานวน 

1 สถานี

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

อบจ.สระบุรี

กรมชลประทาน

อบต.โคกแย

5 โครงการขุดลอกคลอง

ตนโพธ์ิใหไดมาตรฐานและ

ปรับปรุงขนาดทอระบาย

น้ําพรอมผาเปด-ปด 

หมูที่ 8 เช่ือมตอตําบล

หนองโรง

เพ่ือประสิทธิภาพ

การไหลเวียนของน้ํา

ขนาดทอ 1.00 เมตร 

กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 330.00 เมตร

   3,000,000  -  -  - รอยละหรือ

จํานวนครัวเรือน

ประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชน

ปองกันปญหา

น้ําทวม

อบจ.สระบุรี อบต.กุมหัก

6 โครงการขุดลอก

อางเก็บน้ําหมู 8 

บานยุบใหญ

เพ่ือพัฒนาอางเก็บน้ํา

ใหมีความพรอมใน

การรองรับน้ําสําหรับ

ทําการเกษตร

ขุดลอกอางเก็บน้ําลึก

เฉลี่ย 2.00 เมตร

   9,120,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

7 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลนหมู 1 บริเวณกลุม

บานนางสุมาสี อนันตวงษ

เพ่ือพัฒนาฝายน้ําลน

ใหมีความพรอมใน

การรองรับน้ําสําหรับ

ทําการเกษตร

ฝายน้ําลนลึกเฉลี่ย 

1.50 เมตร

  10,000,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

8 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน

หมูที่ 2 บริเวณฝายใหม

เพ่ือพัฒนาฝายน้ําลน

ใหมีความพรอมใน

การรองรับน้ําสําหรับ

ทําการเกษตร

ขุดลอกฝายน้ําลน

ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

  10,000,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

9 โครงการกอสราง

อางเก็บน้ําบริเวณกลุม

หนา รร.บานซํบปลากั้ง 

หมู 4

เพ่ือพัฒนาอางเก็บน้ํา

ใหมีความพรอมใน

การรองรับน้ําสําหรับ

ทําการเกษตร

อางเก็บน้ําลึกเฉลี่ย 1.50

 เมตร

  15,000,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

10 โครงการขุดลอกฝาย

โคกนนทรี หมู 17

เพ่ือพัฒนาฝายน้ําลน

ใหมีความพรอมใน

การรองรับน้ําสําหรับ

ทําการเกษตร

ขุดลอกฝายน้ําลน

ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

  10,000,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

11 โครงการขุดลอก

อางเก็บน้ําหมู 9 

บานหนองโปง

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง

อางเก็บน้ําใหมีความ

พรอมในการรองรับน้ํา

และปองกันน้ําทวม

ขุดลอกอางเก็บน้ํา

ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

   5,000,000  -  -  - แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

แหลงกักเก็บน้ํา

ไดรับการพัฒนา

ใหใชในทุกฤดูกาล

อบจ.สระบุรี อบต.

ลําพญากลาง

12 โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพักบริเวณ

ริมถนนอดิเรกสาร ตั้งแต 

หมู 2, หมู 3, หมู4, หมู8

เพ่ือเพ่ิมชองทางการ

ระบายน้ําไหลผาน

สะดวกและปองกัน

น้ําทวมฉับพลัน

วางทอระบายน้ําพรอม

บอพักระยะทาง 3,000

เมตร ขนาดผิวจราจร 

8 เมตร

   4,500,000  -  -  - ประชาชนรอยละ

80 มีชองทางการ

ระบายน้ําปองกัน

กันน้ําทวมขัง

เพ่ิมชองทางการ

ระบายน้ําไหล

ผานสะดวก

อบจ.สระบุรี อบต.บานแกง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

13 โครงการวางทอระบายน้ํา

ตามแนวถนนทางหลวง

ชนบทจากบานนายแกะ - 

บาน ผญ.อุทัย หมู 8

เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง

ที่อยูอาศัยพื้นที่

การเกษตรและพื้นที่

ภายในชุมชน

โครงการวางทอ

ระบายน้ําตามแนวถนน

ทางหลวงชนบทจาก

บานนายแกะ - บาน 

ผญ.อุทัย หมู 8 ยาว

ประมาณ 500 เมตร

   2,150,000  -  -  - ประชาชนรอยละ

80 มีชองทาง

การระบายน้ํา

ปองกันกัน

น้ําทวมขัง

มีระบบการ

ระบายน้ําที่ดี 

น้ําไมทวมขังท่ี

อยูอาศัย พ้ืนที่

การเกษตรและ

พ้ืนที่ชุมชน

อบจ.สระบุรี อบต.พุแค

14 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองลําศาลา 

หมูที่ 1-3

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองลําศาลา 

หมูที่ 1-3 ตลอดทั้งสาย

 -    2,000,000  -  - คลองลําศาลา

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

15 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลอง 33 หมูที่ 5

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลอง 33 หมูที่ 5

ตลอดทั้งสาย

 -  -  -    2,000,000 คลอง 33 

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

16 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองหกวาสายบน

หมูที่ 4-8

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองหกวา

สายบนบริเวณ 

หมูที่ 4-8

 -  -  -    2,000,000 คลองหกวา

สายบนสามารถ

เก็บกักน้ําได

มากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

17 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองเลียบถนนสาย

หมูที่ 2-6

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองเลียบถนน

สายหมูท่ี 2-6 ตลอด

ทั้งสาย

 -    2,000,000  -  - คลองเลียบถนน

สายหมูท่ี 2-6

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

18 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองแมนํ้าใน 

หมูที่ 6

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองแมนํ้าใน 

หมูที่ 6 ตลอดทั้งสาย

 -    2,000,000  -  - คลองแมนํ้าใน

หมูที่ 2-6 

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

19 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองรุจิณรงค 

หมูที่ 7

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองรุจิณรงค 

หมูที่ 7

 -    2,000,000  -  - คลองรุจิณรงค

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

20 ขุดลอกคลอง 26 หมูที่ 3 เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลอง 26 หมูที่ 3  -  -  -    2,000,000 คลอง 26 

สามารถเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

21 ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองลาดปลาเคา 

หมูที่ 3

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

ขุดลอกคลองและกําจัด

วัชพืชคลองลาดปลาเคา

หมูที่ 3 ตลอดทั้งสาย

 -  -    2,000,000  - คลองลาดปลา

เคาสามารถเก็บ

กักน้ําไดมากขึ้น 

รอยละ 10

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

22 กอสรางประตูเปด-ปด 

น้ําคลองระพีพัฒน 

(บริเวณหมูที่ 5)

เปนแหลงนํ้าสําหรับ

อุปโภค - บริโภคและ

การเกษตร ปองกันการ

ขาดแคลนน้ําในชวง

ฤดูแลง ปองกันการ

เกิดอุทกภัย

กอสรางประตูเปด-ปด 

น้ําคลองระพีพัฒน 

(บริเวณหมูที่ 5) 

จํานวน 1 แหง

 -  -  -    3,000,000 สามารถระบาย

น้ําลงคลองหกวา

สายบนไดมากขึ้น

มีน้ําเพียงพอ

สําหรับการใช

อุปโภค บริโภค

และการเกษตร

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

23 ตั้งโรงสูบน้ําไฟฟาพรอม

วางทอและติดตั้ง

บานประตูปด-เปด 

คลองหวยบา หมูที่ 6

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช

ในชวงฤดูแลง

เกษตรกรมีน้ําใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

โรงสูบน้ําไฟฟาพรอม

วางทอและติดตั้ง

บานประตูปด - เปด 

คลองหวยบา หมูที่ 6

3,000,000 - - - มีแหลงนํ้าอุปโภค

บริโภคเพ่ิมมากขึ้น

เกษตรกรมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

อบจ.สระบุรี อบต.โคกสะอาด

24 เปลี่ยนทอเมนประปา

ตําบลคําพราน

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ไวใชในการอุปโภค

บริโภค แกปญหา

การรั่วซึมของทอเมน

เดิม

เปลี่ยนทอเมนประปา

ระยะทาง 51,800 เมตร

 ใชทอ HDPE 110 ม. 

PN 6.3

18,130,000 - - - รอยละของ

ประชาชนท่ีมีน้ําใช

ประชาชนมีน้ําไว

ใชในการอุปโภค

บริโภคอยางทั่วถึง

อบจ.สระบุรี ทต.คําพราน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

25 กอสรางประปาหมูบาน 

(ชุมชนบานตะพานหิน 

หมูที่ 5)

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ใชและแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนและเพ่ือให

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีน้ําสะอาดไว

ใชเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค

กอสรางระบบประปา

บาดาลหมูบาน ชุมชน

บานตะพานหิน 

(บริเวณกลุมบาน 

นางนุย ศรีดาวกฤษ)

4,500,000 - - - รอยละของ

ประชาชนท่ีมีน้ําใช

ประชาชนมีน้ําไว

ใชในการอุปโภค

บริโภคอยางทั่วถึง

อบจ.สระบุรี ทต.คําพราน

26 โครงการขุดลอกคลอง 

หมูที่ 9  บานลําน้ําออย 

(บริเวณหนาฝายบานลํา

น้ําออย)

- เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ใชในการอุปโภคและ

ทําการเกษตร

กวาง  40 เมตร  

ยาว  100 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

   4,000,000 - - - ลอกคลอง 

หมูที่ 9  

บานลําน้ําออย 

(บริเวณหนาฝาย

บานลําน้ําออย)

ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค

และทําการเกษตร

อบต.ลําสมพุง

27 โครงการกอสรางประปา

ผิวดิน พรอมปรับปรุง

ระบบทาเมนหมูท่ี 2 

วัดทากระเบาตําบลบานธาตุ

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ในการอุปโภคบริโภค

ขนาดใหญมาก - 5,000,000 - - รอยละของ

ประชาชนท่ีมีน้ําใช

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึงและ

เพียงพอ

อบจ.สระบุรี อบต.ทาตูม

28 โครงการเรียงหินใหญ

ก้ันตลิ่งพังบริเวณ หมูที่ 9

ตําบลบานปา ติดเขต

เทศบาลเมืองแกงคอย

จังหวัดสระบุรี

เพ่ือปองกันน้ําเซาะ

ตลิ่งพัง

หมูที่ 9 50,000,000 - - - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

น้ําไมสามารถ

เซาะตลิ่งได

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

29 โครงการเรียงหินก้ันตลิ่ง

ริมแมนํ้าปาสัก ปองกัน

ตลิ่งพังบานวังกวาง หมูท่ี 1

 ตําบลบานปา อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี

เพ่ือปองกันน้ําเซาะ

ตลิ่งพัง

หมูที่ 1 - 50,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่

กอสราง

น้ําไมสามารถ

เซาะตลิ่งได

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา

30 โครงการขุดลอกหวยอีลา

บริเวณดานหลังสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล

บานปา ถึงถนนมิตรภาพ

ตําบลทับกวาง อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี

เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง

บานเรือนประชาชน

หมูที่ 8 - 3,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ขุดลอก

น้ําไหลไดสะดวก

มากขึ้น

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา

31 โครงการกอสรางระบบ

ประปา ผิวดินขนาดใหญ

หมูที่ 5,7,8

กอสราง/พัฒนาระบบ

ประปาภายในหมูบาน

ปรับปรุงระบบประปา

1 แหง ตามแบบ อบต.

สองคอน

5,000,000 - - - ประชาชนรอยละ

20 ของหมูบานได

ใชประโยชนจาก

โครงการนี้

ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อยางทั่วถึง

อบจ.สระบุรี อบต.สองคอน

32 โครงการขุดลอกคลอง

หวยปุน บานบอโศรก 

หมูที่ 11

เพ่ือขุดลอกคลองที่มี

ความตื้นเขินใหเก็บกัก

น้ําไดปริมาณที่เพียงพอ

ขุดลอกคลองภายใน

ตําบลสองคอน หมูที่ 11

5,000,000 - - - ประชาชนรอยละ

20 ของหมูบานได

ใชประโยชนจาก

โครงการนี้

ประชาชนมี

แหลงน้ําในการ

ทําการเกษตรที่

เพียงพอ

อบจ.สระบุรี อบต.สองคอน
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

33 โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูท่ี 4

เพ่ือกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบ

ผิวดินขนาดใหญมาก

กอสรางระบบประปา

หมูบาน

              -     8,092,000.00               -                 -   ระบบประปา

หมูบานมีความ

พรอมสําหรับ

ใหบริการ

ประชาชน

ราษฎรมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

สะอาดตลอดทั้งป

อบจ.สระบุรี อบต.เตาปูน

34 โครงการขุดลอกคลอง

สงน้ําสายตาลเดี่ยว - 

ตลิ่งชัน หมูที่ 9,10,11 

บริเวณหนารานอาหาร

ดวงเดือน (เกา) ถึง

หนองศรีจันทร

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอในการ

อุปโภคและบริโภค

ระยะทาง 10 กม. 10,000,000 - - - ผูไดรับประโยชน ประชาชนไดรับ

ประโยชนทั้ง 

11 หมูบาน

อบจ.สระบุรี อบต.ตาลเดี่ยว

35 ขุดลอกคลองเขารวก 

หมูที1่,2,3 (จุดเริ่มตน

โครงการบริษัทไกพันธุพีพี 

แกงคอยจํากัด)

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช

อุปโภคบริโภค

ปากคลองกวาง 15.00

เมตร ทองคลองกวาง

8.00 เมตร ระยะทาง

2,000.00 เมตร

- 2,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ขุดลอก

ประชาชนมีน้ํา

ใชอุปโภคบริโภค

อบจ.สระบุรี อบต.ทามะปราง

36 โครงการวางทอระบายน้ํา 

คสล. พรอมบอพัก พรอม

ผิวจราจร บริเวณบานนาย

ณรงค วงษทน ถึง เช่ือม

คลองหวยแร หมู 2 

ต.หวยบง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี

เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก

รวดเร็วและการ

คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

วางทอระบายน้ํา คสล.

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

 1 ม. ระยะทาง 

1,000 ม. 

พรอมผิวจราจร

5,000,000 - - - จํานวนประชาชน

ที่ไดใชประโยชน

จากการวางทอ

ระบายน้ํา

ประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอ

และมีความ

สะดวกปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.หวยบง
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เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

37 ปรับปรุงสระน้ําเก็บน้ําดิบ

สําหรับผลิตน้ําประปา

เพ่ือใหมีแหลงกักเก็บ

น้ําสําหรับผลิต

น้ําประปาใหเพียงพอ

สําหรับการอุปโภค

บริโภค

ปรับปรุงสระน้ําเก็บ

น้ําดิบ หมูท่ี 5

2,352,000 - - - ปรับปรุงสระเก็บ

น้ําดิบ 1 แหง

ประชาชนมี

น้ําประปาใช

เพียงพอ

อบจ.สระบุรี ทต.วังมวง

38 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก ถนนเทศบาล 1 ถึง

สุดเขต (ชุมชนหนาวัด

วังมวง)

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

วางทอขนาด 1.00 เมตร

 พรอมบอพักตามแบบ

ของเทศบาล

2,500,000 - - - วางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

1 แหง

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชน

อบจ.สระบุรี ทต.วังมวง

39 โครงการกอสรางถังพัก

น้ําดิบอางเก็บน้ํา

ซับปลากั้งพรอมติดตั้ง

ระบบประปาตําบล

เพ่ือใหประชาชนผูใช

น้ําประปาไดใชนํ้า

สะอาดครอบคลุมทั้ง

ตําบล

กอสรางถังพักน้ําดิบ

อางเก็บน้ําซับปลากั้ง

พรอมติดตั้งระบบ

ประปาตําบล

10,000,000 - - - ถังพักน้ําพรอม

ระบบประปา

ประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอ

อบจ.สระบุรี อบต.บานลํา

จํานวน  39 โครงการ 206,252,000 76,092,000 2,000,000 9,000,000รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 ติดตั้งกลองวงจรปด

ถนน3385 จากแยกถนน

สระบุรี หลมสัก สุดเขต 

อบต.หนาพระลาน

เพ่ือไวติดตั้งระบบ

กลองวงจรปดเพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนใชบริการ

ถนน 3385 ในเขต 

อบต.หนาพระลาน

ติดตั้งวงจรปดบริเวณ

ถนนเสน 3385 ในเขต

องคการบริหารสวน

ตําบลหนาพระลาน

5,000,000        - - - การปฏิบัติงานมี

คุณภาพรอยละ 

100

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.

หนาพระลาน

2 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปด

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

ติดตั้งกลองวงจรปด

บริเวณถนนพหลโยธิน

จากหนา รร.วัดใหม

สามัคคีธรรม-สามแยก

ไฟแดง พุแค

- 5,000,000 - - การปฏิบัติงานมี

คุณภาพรอยละ 

100

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.พุแค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

3 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปด

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

ติดตั้งกลองวงจรปด

บริเวณจุดเริ่มตนถนน

ทางหลวงชนบท

สายพุแคพระบาทนอย 

ไปถึงวัดโคกดินแดง

- 5,000,000 - - ประชาชนรอยละ

80 ไดรับความ

ปลอดภัย

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.พุแค

4 จัดซื้อกลองวงจรปด เพ่ือจัดซื้อกลองวงจรปด จุดเสี่ยงในเขตพ้ืนที่

อบต.หนองหมู

- - 2,000,000 - ประชาชนรอยละ

80 ไดรับความ

ปลอดภัย

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

อบจ.สระบุรี อบต.หนองหมู

5 โครงการติดตั้งกลอง CCTV

 ทั้งตําบล

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ติดตั้งกลองรอบ

อาคารและพื้นที่เสี่ยง

ตางๆ

- 10,000,000 - - กลอง CCTV 

1 ระบบ

ไดรักษาความ

ปลอดภัย

อบจ.สระบุรี อบต.บานลํา

6 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

พ้ืนที่จุดเสี่ยงในตําบล

ตะกุด หมูที่ 1-6 

จํานวน 32 จุด

4,000,000 - - - รอยละ 80 ของ

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

จากปญหา

อาชญากรรม

และปญหา

ยาเสพติดใน

ชุมชน

อบจ.สระบุรี ทต.ตะกุด

จํานวน  6 โครงการ 9,000,000 20,000,000 2,000,000 -รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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แบบ ผ.04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

1. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาสุขภาพ

และแหลงทองเที่ยว เชื่อม

ระหวางตําบลตลาดนอย

กับตําบลสรางโศก อําเภอ

บานหมอ จังหวัดสระบุรี

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดีเพ่ือสงเสริม

การทองเที่ยวและ

ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น

10,000,000    - - - รอยละของ

ประชาชนมี

สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน

ทําใหเกิดความ

แข็งแรงสมบูรณ

ทางดานรางกาย

จิดใจ อารมณ 

สังคม และ

สติปญญา

อบจ.สระบุรี ทต.ตลาดนอย

2 โครงการกอสรางหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย

พอหลวง

เพ่ือดําเนินตามรอย

เศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

หมูที่ 12 บานเขาไม

เกวียนกอสรางศาลา

เอนกประสงค, บานพัก,

 หองสุขา, สนามกีฬา 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ.

4,500,000 - - - รอยละของ

ประชาชนท่ีมา

ทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น

มีตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

อบต.

มวกเหล็ก

จํานวน 2 โครงการ 14,500,000 - - -รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเรียงหินใหญกั้น

ตลิ่งพังบริเวณ หมูที่ 9 

ตําบลบานปา ติดเขต

เทศบาลเมืองแกงคอย

จังหวัดสระบุรี

เพ่ือปองกันน้ําเซาะ

ตลิ่งพัง

หมูที่ 9 50,000,000 - - - รอยละของ

ระยะทางการ

กอสราง

น้ําไมสามารถ

เซาะตลิ่งได

อบจ.สระบุรี อบต.บานปา

จํานวน  1 โครงการ 50,000,000 -                  -            -                รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิด เครื่องพิมพ Multifunction         39,500  -  -  - สน.ปลัดฯ

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล แบบฉีดหมึก (inkjet)

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จํานวน  5  เครื่อง

ดานเอกสาร ทําใหการ (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ปฏิบัติงานรวดเร็วย่ิงข้ึน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือใชตัดแตงก่ิงไม เลื่อยยนต ขนาดกระบอกสูบ 6,000         - - - สน.ปลัดฯ

บริเวณอาคารสํานักงาน ไมต่ํากวา  30  ซีซี  ใบเลื่อย

อบจ.สบ. ไมต่ํากวา  11  นิ้ว  เครื่องยนต

ขนาดไมนอยกวา  1.8  แรงมา

จํานวน  1  เครื่อง

(ราคาทองถ่ิน)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพดีดไฟฟา แบบตั้งโตะ 25,000        - - - สน.ปลัดฯ

พิมพเอกสารงานราชการ ระบบ  2  ภาษา ภาษาไทย 

ตาง ๆ  ภาษาอังกฤษ เลขไทย เลขอารบิก

บนจานอักษรเดียวกัน 

การปอนกระดาษอัตโนมัติ 

ลบคําผิด ขีดเสนอัตโนมัติ  

จํานวน  1  เครื่อง 

(ราคาทองถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เกาอี้นั่งทํางาน หุมดวยหนัง -      34,300 - - กอง

ของบุคคลากร พนักพิงสูง มีทาวแขน มีลอเลื่อน กิจการสภาฯ

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

มีโชคปรับขึ้นลง  จํานวน 7 ตัว

(ราคาทองถ่ิน)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล - 180,000   - - กอง

ถายเอกสารทางราชการ ชนิด ขาว-ดํา ความเร็วไมนอย กิจการสภาฯ

กวา 40 แผน/นาที   

จํานวน  1  เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร         116,000  -  -  - กองแผนฯ

เกิดประสิทธิภาพและมี สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    

ประสิทธิผล อํานวยความ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5  นิ้ว) 

สะดวก รวดเร็วในการทํางาน จํานวน  4  เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี เครื่องสํารองไฟฟา 12,800         -  -  - กองแผนฯ

ประสิทธิภาพ ขนาด  800  VA 

จํานวน  4  เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เครื่องพิมพ Multifunction         51,000  -  -  - กองแผนฯ

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

จํานวน  3  เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 15,200        - - - กองแผนฯ

อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน  4  ชุด

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 11,000         -  -  - กองแผนฯ

เปนระเบียบเรียบรอย แบบบานเลื่อนกระจก 

คนหาเอกสารไดรวดเร็ว จํานวน  2   ตู   

(ราคาทองถ่ิน)

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 16,500         -  -  - กองแผนฯ

เปนระเบียบเรียบรอย แบบ  20  ชอง  จํานวน  3   ตู

คนหาเอกสารไดรวดเร็ว (ราคาทองถ่ิน)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการรับรองบุคคล โซฟาพรอมโตะกลาง 50,000         -  -  - กองแผนฯ

ที่มาติดตอราชการ จํานวน  2  ชุด  (ราคาทองถ่ิน)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือใชในการรับรองบุคคล โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) 13,000         -  -  - กองแผนฯ

และเผยแพร ที่มาติดตอราชการ ระดับความละเอียดจอภาพ

1,920 X 1,080  พิกเซล

ขนาด  32 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน หลังคารถบรรทุก ขนาด  1  ตัน 34,000          -  -  - กองแผนฯ

และขนสง ของ อบจ.สบ.  - ชนิดไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 

จํานวน  1  หลัง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 896,000       -  -  - กองแผนฯ

และขนสง ของ อบจ.สบ. ชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม   

ต่ํากวา  110  กิโลวัตต

แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน  1  คัน

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 210,000      - - - กองแผนฯ

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ (ขาว-ดํา) ความเร็ว 50 แผน/นาที   

และเอกสารอ่ืน ๆ จํานวน  1  เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการพิมพสําเนา เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 180,000      - - - กองแผนฯ

เอกสารแผนพัฒนาฯ ความละเอียด 400 x 400 จุดตอ

ขอบัญญัติฯ และเอกสาร ตรารางนิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง

อ่ืน ๆ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

  

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 554 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ตูเหล็ก ขนาด 2  บาน - - - 110,000      กองคลัง

เปนระเบียบเรียบรอย จํานวน  20  ตู

คนหาเอกสารไดรวดเร็ว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1  ตัน - - - 722,000      กองคลัง

และขนสง ของ อบจ.สบ. ขับเคลื่อน  2  ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี

จํานวน  1  คัน

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน หลังคารถบรรทุก ขนาด  1  ตัน - - - 34,000       กองคลัง

และขนสง ของ อบจ.สบ.  -หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร 174,000      - - - กองคลัง

เกิดประสิทธิภาพและมี สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

ประสิทธิผล อํานวยความ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5  นิ้ว) 

สะดวก รวดเร็วในการ จํานวน  4  เครื่อง

ทํางาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 555 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี เครื่องสํารองไฟฟา - - - 9,600        กองคลัง

ประสิทธิภาพ ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 24,000        - - 48,000       กองคลัง

อยางมีประสิทธิภาพ สี แบบ Network จํานวน 6 เครื่อง

ป 2561 :  2  เครื่อง

ป 2564 :  4  เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหสามารถจัดเก็บ เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน - - - 3,100        กองคลัง

เอกสารสําคัญไดอยางมี เก็บเอกสารทั่วไป

ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน จํานวน   1  เครื่อง

การคนหาเอกสารและ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

ปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เครื่องพิมพเช็คท่ีมีความเร็วใน 80,000        - - - กองคลัง

อยางมีประสิทธิภาพและ การพิมพสูง สามารถพิมพเช็คจาก

เกิดผลดีตองาน ระบบ e-LAAS  จํานวน  2  เครื่อง

(ราคาทองถ่ิน)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 556 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการจัดทําสําเนา เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 180,000      - - - กองคลัง

เอกสารทางราชการ เชน (ขาว-ดํา)  ความเรว็ 40 แผน/นาที

สําเนาใบเสร็จรับเงิน จํานวน  1  เครื่อง

สําเนาฎีกาเบิกจายเงินฯลฯ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 15,200        - - - กองคลัง

อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน  4  ชุด

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 557 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการจัดทําสําเนา เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล         180,000 - - - กองพัสดุฯ

เอกสารทางราชการ เชน (ขาว - ดํา) ความเร็วไมนอยกวา (2558:210,000)

สําเนาสัญญา สําเนา 40 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง (2559:180,000)

ประกาศจัดหาพัสดุ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559) (2560:180,000)

รายงานผลการจัดหา  

พัสดุ ทะเบียนทรัพยสิน

ตาง ๆฯลฯ ประกอบ

การปฏิบัติงาน (หองพัสด)ุ

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 7,600         - - - กองพัสดุฯ

อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ (2557:11,400)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (2558:11,400)

แบบสิทธิการใชงานประเภท (2559:11,400)

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) (2560:11,400)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน  2  ชุด

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 558 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน          80,000       80,000 - - กองพัสดุฯ

ในหองปฏิบัติงาน ชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวน (2558:396,000)

เพ่ือใหการปฎิบัติงาน (มีระบบฟอกอากาศ) (2559:396,000)

ราชการมีประสิทธิภาพ ขนาด  36,000  บีทียู 

จํานวน   4   เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

ป 2561 :  2  เครื่อง

ป 2562 :  2  เครื่อง

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน          32,000 - - - กองพัสดุฯ

เกิดประสิทธิภาพและมี สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา

ประสิทธิผล อํานวยความ 18.5 นิ้ว)  จํานวน   2   ชุด

สะดวก รวดเร็วในการทํางาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก          17,200  - - - กองพัสดุฯ

อยางมีประสิทธิภาพ (Inkjet Printer) (2557:25,200)

จํานวน   4   เครื่อง (2558:16,800)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน (2559:30,400)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 559 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี เครื่องสํารองไฟฟา 9,600         - - - กองพัสดุฯ

ประสิทธิภาพ ขนาด  800  VA (2557:3,600)

จํานวน  3  เครื่อง (2558:3,600)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน (2559:6,200)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59) (2560:6,200)

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เกาอี้ทํางาน  แบบมีที่ทาวแขน          28,000  - - - กองพัสดุฯ

ของบุคคลากร พนักพิงสูง มีลอเลื่อน 

มีโชคปรับขึ้นลง ขาเหล็กชุบ

โครเมี่ยม หุมหนังสีดํา  

จํานวน  7  ตัว

(ราคาทองถ่ิน)

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฎิบัติงาน โตะสําหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร            6,000 - - - กองพัสดุฯ

ราชการ จํานวน  2  ตัว

(ราคาทองถ่ิน)

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร          44,000  - - - กองพัสดุฯ

เพ่ือความเปนระเบียบ ชนิด  2  บาน  จํานวน  8  ตู (2557:20,000)

เรียบรอย คนหาเอกสาร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559) (2558:20,000)

ไดรวดเร็ว

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 560 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 5,000         - - - กองพัสดุฯ

เพ่ือความเปนระเบียบ ชนิด  2  ลิ้นชัก  จํานวน  1  ตู

เรียบรอย คนหาเอกสาร (ราคาทองถ่ิน)

ไดรวดเร็ว

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการรับสงเอกสาร เครื่องรับโทรสาร แบบใชกระดาษ 18,000        - - - กองพัสดุฯ

และประสานงานทาง ธรรมดาสงเอกสารได

ราชการ ครั้งละ  20  แผน 

จํานวน  1  เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 561 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน       171,000  - - - หนวย

ในหองปฏิบัติงาน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตรวจสอบฯ

เพ่ือใหการปฎิบัติงาน ขนาด  50,000  บีทียู   

ราชการมีประสิทธิภาพ จํานวน  3  เครื่อง 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน         24,000  - - - หนวย

ในหองปฏิบัติงาน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตรวจสอบฯ

เพ่ือใหการปฎิบัติงาน ขนาด  15,000 บีทียู

ราชการมีประสิทธิภาพ จํานวน  1  เครื่อง  

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 12,000         - - - หนวย

อยางมีประสิทธิภาพ สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ตรวจสอบฯ

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน เครื่องพิมพ Multifunction 7,900          - - - หนวย

อยางมีประสิทธิภาพ แบบฉีดหมึก (inkjet) ตรวจสอบฯ

จํานวน  1  เครื่อง  

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 562 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฎิบัติงาน โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 15,000         - - - หนวย

ราชการ จํานวน   2   ตัว ตรวจสอบฯ

(ราคาทองถ่ิน)

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี เครื่องสํารองไฟฟา 6,400          - - - หนวย

ประสิทธิภาพ ขนาด  800  VA ตรวจสอบฯ

จํานวน   2   เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร 64,000     - - หนวย

เกิดประสิทธิภาพและมี จํานวน   4   เครื่อง ตรวจสอบฯ

ประสิทธิผล อํานวยความ (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

สะดวก รวดเร็วในการทํางาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการสําเนา เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล -    180,000 - - หนวย

เอกสารทางราชการ เชน (ขาว-ดํา) ความเร็วไมนอยกวา ตรวจสอบฯ

เอกสารประกอบการ 40 แผน/นาที จํานวน 1  เครื่อง
ตรวจสอบงานราชการ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)  
ตาง ๆ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 563 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือใชสําหรับการเรียน โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV))           80,000 - - - กองการศึกษาฯ

และเผยแพร การสอนของ ร.ร.หรเทพฯ ระดับความละเอียดจอภาพ ร.ร.หรเทพฯ

1920 x 1080  พิกเซล

ขนาด  40  นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือสําหรับใชในอาคาร เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 370,000      - - - กองการศึกษาฯ

ของ ร.ร.หรเทพฯ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ร.ร.หรเทพฯ

พรอมติดตั้งและอุปกรณติดตั้ง  

ขนาด  30,000  บีทียู 

จํานวน    10   เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 564 -



    เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องขยายเสียง          99,000 - - - กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ของสนามกีฬา อบจ.สบ. จํานวน  1   ชุด

(ราคาทองถ่ิน)

2 การศาสนา วัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 32,000        - - - กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ และเผยแพร กองการศึกษาฯ ระดับความละเอียดจอภาพ สนามกีฬา อบจ.

สนามกีฬา อบจ. 1920 x 1080  พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)   

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 565 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 19,000        - - - กองชาง

งานครัว ของเจาหนาที่กองชาง จํานวน  2  เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)  

2 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในหองประชุม เกาอี้อเนกประสงค 27,200        - - - กองชาง

กองชาง จํานวน  40  ตัว (ราคาทองถ่ิน)

3 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการสําเนา เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 420,000      - 210,000  - กองชาง

เอกสารทางราชการ (ขาว-ดํา) ความเรว็ 50 แผน/นาที

เชน ประมาณราคา จํานวน  3  เครื่อง

โครงการตาง ๆ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

ป 2561 :  2  เครื่อง

ป 2563 :  1  เครื่อง

4 อุตสาหรกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร 290,000      - - - กองชาง

เกิดประสิทธิภาพและมี สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    

ประสิทธิผล อํานวยความ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

สะดวก รวดเร็วในการ จํานวน  10  เครื่อง

ทํางาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 566 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  160,000      - - - กองชาง

เกิดประสิทธิภาพและมี หรือชนิด LED ขาวดํา Network

ประสิทธิผล อํานวยความ แบบที่ 1  จํานวน  10  เครื่อง

สะดวก รวดเร็วในการทํางาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

6 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 38,000        - - - กองชาง

อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน  10  ชุด

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

7 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ชุดทดสอบความหนาแนน 100,000      - - - กองชาง

ของ อบจ.สบ. ของดินในสนาม  

(Field Density Test)  

จํานวน   2   ชุด

(ราคาทองถ่ิน)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 567 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องเจาะคอนกรีต 79,000        - - 79,000       กองชาง

ของ อบจ.สบ. พรอมเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล

จํานวน   2   ชุด 

(ราคาทองถ่ิน)

ป 2561 :  1  ชุด

ป 2564 :  1  ชุด

9 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถเกลี่ยดิน  จํานวน  1  คัน - - - 7,500,000    กองชาง

และขนสง ของอบจ.สบ. (ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

10 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุกสิบลอเททาย - - - 2,500,000    กองชาง

และขนสง ของ อบจ.สบ. จํานวน   1   คัน

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

11 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000      - - - กองชาง

และขนสง ของ อบจ.สบ. ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา   

2,400  ซีซ.ี ขับเคลื่อน  4  ลอ   

แบบดับเบิ้ลแคบ  

จํานวน  1  คัน

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 568 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ชุดทดสอบความขนเหลว 15,200        - - - กองชาง

ของ อบจ.สบ. ของคอนกรีต Slump Test

จํานวน  4  ชุด

(ราคาทองถ่ิน)

13 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  6  ตัน 1,980,000    - - - กองชาง

และขนสง ของ อบจ.สบ. 6  ลอ แบบกระบะเททาย   

จํานวน   1    คัน  

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

14 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติของ โตะทํางาน พรอมเกาอี้ 36,000        - - - กองชาง

บุคลากร จํานวน  3  ชุด

(ราคาทองถ่ิน)  

15 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี เครื่องสํารองไฟฟา 32,000        - - - กองชาง

ประสิทธิภาพ ขนาด  800  VA  

จํานวน   10   เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08

- 569 -



เปาหมาย หนวยงานท่ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เครื่องช่ังดิจิตอล CST 60,000        - - - กองชาง

หรือการแพทย ของ อบจ.สบ. ขนาด   30   กิโลกรม 

จํานวน   4   ชุด

(ราคาทองถ่ิน)

17 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 106,000      - - - กองชาง

เกิดประสิทธิภาพและมี หรือชนิดLED  ขาวดํา 

ประสิทธิผล อํานวยความ สําหรับกระดาษขนาด A3  

สะดวก รวดเร็วในการ จํานวน  2  เครื่อง

ทํางาน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 59)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08
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สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 

5.1 การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 28, ขอ 29 การติดตาม   

และประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนานั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

รวมกับคณะทํางานตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดสระบุรี ดําเนินการศึกษา

แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือนํามาเปนแนวทางขององคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรี การศึกษาดังกลาวไดดําเนินการตามแนวทาง คือ 

   1. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               

   2. ลงพ้ืนที่เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการขององคการบริหาร

บริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ทํ าใหรับทราบขอมูล ขอเท็จจริงในการดําเนินแผนงาน/โครงการ             

ตามยทุธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

   3. กําหนดการติดตามและประเมินผลเปนรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – 

ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และ ไตรมาสที่ 4 

(กรกฎาคม – กันยายน) โดยการติดตามดังกลาวเปนการติดตามผลการดําเนินงานในแตละโครงการ         

วาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล       

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเปนรอยละ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเปนรูปเลม โดยกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลในสวนตางๆ ดังนี้ 

   1. การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมเสนอ

ความเห็น การเสนอปญหา ความตองการ ความเดือดรอน ซึ่งจะกอใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชน 

  2. ความเพียงพอ คือ การศกึษาเกี่ยวกับความใสใจในประเด็นของความเพียงพอ

ตอการดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินงาน ความเพียงพอเปนการวิเคราะหวา ทรัพยากรเพียง

พอที่จะแกไขปญหานั้นไดอยางเหมาะสมหรอืไม 

    3. ความจําเปน คือ การประเมินผลเพื่อที่จะทราบวา โครงการพัฒนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการนั้น ตรงกับความตองการของประชาชน หรือไมสามารถแกไข

ปญหาความเดือดรอนที่แทจริงของประชาชนไดหรือไม 

 



- 572 - 
                แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี   
  

                                   

 4. ความรับผิดชอบ คือ การที่คณะผูบริหาร ขาราชการทั้งฝายการเมืองและ

ขาราชการประจําตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกประชาชนเพ่ืออํานวยความ

สะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะ

ปรบัปรุงแกไขปญหาไดทันทวงท ี

 5. ผลประโยชนที่ไดรับ คือ การเปรียบเทียบระหวางผลที่เกิดขึ้นจริง กับผลที่   

คาดหวัดไว และพิจารณาผลสําเร็จของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ซึ่งถือวา     

เปนการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness)  

 6. ความคุมคา คือ การตระหนักวางบประมาณท่ีใชในการจัดทําบรกิารสาธารณะ

มาจากภาษีของประชาชน จึงตองใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือสนองความตองการที่

จําเปนของประชาชนและมุงไปที่ประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอันเปนหลักการที่สอดคลองตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 7. ความพึงพอใจ คือ การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการดําเนินงาน     

ตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งหากประชาชนมีความพึ่งพอใจในการดําเนินงาน

ตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีแลว ถือวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จใน

ระดับหนึ่ง 

  ระเบียบ วิธีในการตดิตามและประเมินผล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 28, ขอ 29   

กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

 (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

 (2) ผูแทนประชาคมทองถิน่ที่ประชาคมทองถิน่คดัเลือกจํานวนสองคน 

 (3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 

 (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

 (5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน   

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการดังกลาวมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลือกอีกได 
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คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิน่ มีอาํนาจหนาที่ดงันี ้

  1. กําหนดแนวทาง วธิกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                            

 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น พรอม  ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทุกป  

 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2 การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

   วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดสระบุร ี

   การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 2 ลักษณะ 

1. การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน 

    - แผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และที่เพ่ิมเติมขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรี  

    - ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และที่เพ่ิมเติมขององคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรี  

    - สัญญาจางโครงการ/กิจกรรม  

    - รายงานผลการดําเนินงานโครงการหมวดเงินอุดหนุน  

2. การประเมินเชิ งสํารวจ เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ                             

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ดังนี ้

   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

- แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัด          

- แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

- แบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม  
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

        โดยการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ 20 ตัวอยาง/ตอโครงการ และการสังเกต

สภาวการณแวดลอมที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ รวมถึงวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

 4. ขั้นตอน/กระบวนการจัดทําการติดตามและประเมินผล 

      - เตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนจัดทํา 

      - รวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรค ความตองการ และศักยภาพในดานตางๆ 

      - วิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามากําหนดประเด็นและรูปแบบในการติดตามและประเมินผล 

      - กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย 

      - กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

      - ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1. การตดิตามและประเมินผลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวาเปนไป   

ตามแผนที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร    

ในการกําหนดทิศทางขององคกร 

2. การประเมินผล เปนกระบวนการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและ

นําไปใชในการเก็บขอมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เพ่ือนําผลที่ไดไป

ใชประกอบในการแกไขปญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรี 

3. การประเมินผลชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง                

โดยจะสามารถทราบไดวาโครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ทั้งนี้เพ่ือชวยแกปญหาในการคัดเลอืก

โครงการ ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจํานวนมาก     

แตเงินทุนสนับสนุนมีจํานวนจํากัด ดังนั้น การประเมินผลโครงการตาง ๆ อยางมีระบบและครบถวนทุก

ขั้นตอน จะทําใหไดขอมูลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะชวยชี้แนะไดวา โครงการใดควรจะไดรับการ

พิจารณาใหการสนับสนุน และโครงการใดควรจะใหการสนับสนุนในลําดับถัดไป 

4. การประเมินผลชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบ

ถึงขอจํากัดและปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือกอใหเกิด

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ 
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                แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี   
  

5.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สามารถนํารายงานการติดตามและประเมินผลการ

จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป ประจําปงบประมาณ และที่เพ่ิมเติมมา

ตรวจสอบวิเคราะห ตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนขอมูลในการจัดทํา

โครงการ/แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด และเปนกรอบในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยสามารถจัดสรรงบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 


