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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

ของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุร ีจังหวัดสระบุรี 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

สัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี 

 
ตราประจำจังหวัดสระบุรี 

รูปมณฑป 
หมายถึง สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้งประเทศ  เป็นรูป

มณฑป  ปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตั ้งอยู ่ที ่ว ัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใช้อักษรย่อว่า "สบ." 

 
คำขวัญของจังหวัดสระบุรี 

"พระพุทธบาทสูงค่า  เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์  ฐานผลิตอุตสาหกรรม  เกษตรนำล้ำแหล่งเที ่ยว 
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี  ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน  ลือลั่นเมือง ชุมทาง" 

 
ดอกไม้ประจำจังหวัด 

ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ 
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ต้นไม้ประจำจังหวัด 

ชื่อพรรณไม้ ตะแบกนา (ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia floribunda) 

 
 

ประวัติจังหวัดสระบุร ี
เมือง “สระบุรี” มีประวัติอันสันนิษฐานว่า ตั้งขึ ้นประมาณ พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจากยามมีศึกสงครามประชิดติดพระนคร ไม่สามารถเรียกระดมพล
รักษาพระนครได้ทัน เพราะหัวเมืองต่างๆ ตามที่มีการแบ่งการปกครอง อยู ่ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก 
จึงต้องตั้งเมืองใหม่ขึ้นเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและได้ผลทันต่อ เหตุการณ์ยามเกิดศึกสงคราม ส่วนที่ตั้งเมือง
สระบุรีคราวแรกไม่มีการกำหนดเขตแดนไว้แน่นอน สันนิษฐานว่า คงจะแบ่งเอาบางส่วนจากทางเมืองลพบุรี 
แขวงเมืองนครราชสีมา  แขวงเมืองนครนายก  ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพราะเขตที่ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี 
เป็นเขตที่คลุมบางส่วนของแม่น้ำป่าสัก ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และยังเคยเป็นเส้นทางที่พวกขอมสมัยโบราณเคยใช้เดินทางในการติดต่อกับราชธานี (นครธม) 

สำหรับประวัติความเป็นมาของสระบุรี มีปรากฏในหนังสือ เรื่อง“เที่ยวตามทางรถไฟ” พระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้ทรงอธิบายแยกเรื ่องความเป็นมาของสระบุรี  
ในแต่ละยุค แต่ละสมัย  ดังนี้ 

1. สมัยกรุงละโว้ (ลพบุรี)  ต่อมาถึงสมัยอโยธยา 
“ท้องที่อันเป็นเขตจังหวัดสระบุรีนี้ แต่โบราณครั้งเมื่อพวกขอมยังเป็นใหญ่ ในประเทศนี้ อยู่ในทาง

หลวงสายหนึ่ง ซึ่งพวกขอมไปมาติดต่อกับราชธานีที่นครหลวง (ซึ่งเรียกในภาษาขอมว่า นครธม) ยังมีเทวสถาน 
ซึ่งพวกขอมสร้างเป็นปรางค์หินไว้ตามที่ได้ตั ้งเมือง ปรากฏอยู่เป็นระยะมา คือ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
มีที่อำเภอวัฒนานครแห่งหนึ่ง ที่ดงศรีมหาโพธิ์แห่งหนึ่ง ต่อมาถึงเขตจังหวัดนครนายก มีที่ดงละครแห่งหนึ่ง 
แล้วมามีที่บางโขมด ทางขึ้นพระพุทธบาทอีกแห่งหนึ่ง ต่อไปก็ถึงลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลละโว้ 
ที่พวกขอมมาตั้งปกครอง ที่ใกล้ลำน้ำป่าสักซึ่งตั้งจังหวัดสระบุรี หาปรากฏสิ่งสำคัญครั้งขอมอย่างหนึ่งอย่างใด
ไม่ เพราะฉะนั้นเมืองสระบุรีเห็นจะเป็นเมืองตั้งขึ้นต่อเมื่อไทยได้ประเทศนี้จากขอมแล้ว  ข้อนี้สมด้วยเค้าเงื่อน 
ในพงศาวดาร ด้วยชื่อเมืองสระบุรีปรากฏในเรื่องพงศาวดารเป็นครั้งแรก เมื่อรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช 
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2. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
“เมื ่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยา พระไชยเชษฐาเจ้ากรุงศรี  

สัตนาคนหุต ยกกองทัพเมืองเวียงจันทน์ลงมาช่วยไทย เดินกองทัพเลียบลำน้ำป่าสักลงมา พระเจ้าหงสาวดี 
ให้พระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุ ่มดักทางอยู ่ที ่เมืองสระบุร ี ตีกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตแตกกลับไป 
ดังนี้ เป็นอันได้ความว่า เมืองสระบุรีตั้งมาก่อน พ.ศ.2112 แต่จะตั้งเมื่อใดข้อนี้ได้สันนิษฐานตามเค้าเงื่อนที่มีอยู่ 
คือ เมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชบิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราชนั้น พระเจ้าหงสาวดี
ตะเบงชะเวตี้ ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2091 ในสมัยนั้นมีเมืองป้อมปราการเป็นเขื่อนขัณฑ์ 
กันราชธานีอยู่ทั ้ง 4 ทิศ คือเมืองสุพรรณบุรีอยู่ทางตะวันตก เมืองลพบุรีอยู่ทางทิศเหนือ เมืองนครนายก 
อยู่ทางทิศตะวันออก และเมืองพระประแดงอยู่ทางทิศใต้ กองทัพพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาทาง ด่านพระเจดีย์
สามองค์ ข้างทิศตะวันตกกองทัพไทยจึงไปตั ้งต ่อสู ้อยู ่ท ี ่ เม ืองสุพรรณบุร ี ร ับข้าศึกไม่อยู ่ต ้องถอยเข้ามา 
เอาพระนครศรีอยุธยาเป็นที่มั ่นจึงได้ชัยชนะ เป็นเหตุให้เห็นว่าเป็นเมืองที่ตั ้งเป็นเขื่อนขัณฑ์กันพระนครนั้น 
หาเป็นประโยชน์ดังที่คาดมาแต่ก่อนไม่ ที่สร้างป้อมปราการไว้ ถ้าข้าศึกเอาเป็นที่มั่นสำหรับทำการสงคราม  
แรมปี ตีพระนคร ก็จะกลับเป็นประโยชน์แก่ข้าศึก จึงให้รื้อป้อมปราการเมืองสุพรรณบุรี เมืองลพบุรี และเมือง
นครนายกเสียทั้ง 3 เมือง คงไว้แต่เมืองพระประแดง ซึ่งรักษาทางปากน้ำ อีกประการหนึ่งเห็นว่า ที่รวบรวม
ผู้คนในเวลาเกณฑ์ทัพยังมีน้อยแห่งนักจึงได้ตั้งตัวเมืองเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายเมือง สำหรับเป็นที่รวบรวมผู้คน 
เพื่อจะได้เรียกระดมมารักษา พระนครได้ทันท่วงที ในเวลาการสงครามมีมาอีก เมืองที่ตั้งใหม่ครั้งนั้นระบชุื่อไว้
ในหนังสือพระราชพงศาวดาร แต่ทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตก คือ เมืองนนทบุรี เมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร)  
และเมืองนครไชยศรี แต่ทางทิศอื่นหาได้กล่าวไม่ เมืองสระบุรี (และเมืองฉะเชิงเทรา) เห็นจะตั้งขึ้นในคราวนี้
นั่นเอง คือตั้งเมื่อราว พ.ศ.2092 ก่อนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพียง 20 ปี เหล่าเมืองที่ตั้งครั้งนั้นเป็น
แต่สำหรับรวบรวมผู้คนดังกล่าวมา จึงกำหนดแต่เขตแดนมิได้สร้างบริเวณเมือง ผู้ตั้งจวนอยู่ที่ไหนก็เชื่อว่าเมือง
อยู่ตรงนั้น ไม่เหมือนเมืองที่ตั้งมาแต่ก่อน เช่น เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี เป็นต้น เมืองตั้งสำหรับรวบรวม
คนเช่นว่ามานี้ มีอีกหลายเมืองพึ่งมาตั้งบริเวณเมืองประจำที่ทั่วกันต่อเมื่อรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
นามเจ้าเมืองสระบุรีคนแรก ไม่ปรากฏหลักฐาน คงมีเพียงตำแหน่งบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองสระบุรี ซ่ึงปรากฏเด่นชัด
ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2125 ทราบแต่ว่ามีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสระบุรี” เท่านั้น 
โดยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นคนไทยภาคกลาง มีหน้าที่คุมรักษาฉางข้าวไว้ให้กองทัพหลวง ครั้งยกไปตีเขมร 
ซึ่งคงจะเป็นเพราะให้ชาวเมืองสระบุรีสมัยนั้น ทำไร่ ทำนาเก็บเกี่ยวไว้สำหรับงานสงคราม 

จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าเมืองสระบุรีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสุราราชวงศ์” ซึ่งตามพงศาวดาร 
ว่าเป็นชนเผ่าลาวพุงดำซึ่งถูกเกณฑ์อพยพมาแต่ครั้ง เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  (รัชกาลที่ 1) พาทัพไปตีนคร
เวียงจันทน์ (สมัยกรุงธนบุรี) แล้วมาตั้งรกราก ณ แขวงเมืองสระบุรี พ.ศ.2324 
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ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทางการมีการแต่งชื่อเจ้าเมืองใหม ่ดังนี้ 

 เมืองพระพุทธบาท (แก้วประศักดิ์เมืองปรันตปะ) เดิมนามว่า ขุนอนันตคีรี ตั้งใหม่เป็นหลวงสัจจภัญฑคิรี  
ศรีรัตนไพรวัน เจติยาสันคามวาสีนพคูหาพนมโขลน 
 เมืองสระบุรี เดิมนามว่า ขุนสรบุรีปลัด ตั้งใหม่เป็น พระสยามลาวบดีปลัด ตำแหน่งเจ้าเมืองในสมัย
รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2435) มีการจัดรูปการปกครองใหม่เป็นเทศาภิบาล โดยจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ลดหลั่นกันลงไป เมืองสระบุรีขึ้นอยู่กับ มณฑลกรุงเก่า มีการส่งข้าราชการมาปกครอง
แทนการตั้งเจ้าเมืองสำหรับที่ตั้งเมืองสระบุรีครั้งแรก ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนคงทราบแต่เพียงว่าตั้งอยู่ที่หัว
จวนบริเวณบึงหนองโง้ง ใกล้วัดจันทบุรี ตำบลศาลารีลาว ปัจจุบันคือ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ มีพระยาสระบุรี 
(เลี้ยง) เป็นเจ้าเมือง ปี พ.ศ. 2433 พระยาสระบุรี (เลี้ยง) ถึงแก่กรรม จ่าเริง เป็นเจ้าเมืองแทน ได้ย้ายศาลากลาง 
เมืองสระบุรีไปอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมน้อย อ.เสาไห้ (บ้านเรือนที่เจ้าเมืองสร้างอยู่อาศัย คือ ศาลากลางเมือง) จนถึงสมัยที่
พระยาพิชัยรณรงค์สงครามเป็นเจ้าเมืองเห็นว่า ตัวเมืองเดิมที่เสาไห้อยู่ห่างไกลจากทางรถไฟมาก (รัชกาลที่ 5 
ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นมาถึงเมืองสระบุรี เมื่อ พ.ศ.2439) ประกอบกับภูมิประเทศ
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสมัยนั้น ยากแก่การขยายเมืองในอนาคต จึงได้สร้างศาลาขึ้นใหม่ ณ บริเวณตำบล 
ปากเพรียว การก่อสร้างเสร็จในสมัยเจ้าเมืองคนที่ 3  คือ พระยาบุรีสราธิการ (เป้า จารุเสถียร) ในปี พ.ศ. 2509 ก็ได้
รื้อและสร้างศาลากลางหลังใหม่ข้ึนแทน (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี) ในปี พ.ศ. 2559 ก็ได้เริ่มก่อสร้าง
ศูนย์ราชการจังหวัด บริเวณพ้ืนที่ชลประทาน ใกล้อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
ประวัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้อยู่ 
ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการตามลำดับ โดยจัดให้มีสภาจั งหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 [1] ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น 
มีล ักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชน ทำหน้าที ่ให ้คำปรึกษาหารือแนะนำแก่คณะกรรมการจังหวัด  
ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยงานการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น 
โดยมีความประสงค์ท ี ่จะแยกกฎหมายที ่เก ี ่ยวกับสภาจังหว ัดไว ้โดยเฉพาะ สำหรับสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติฯ นั ้น ยังมิได้มีการเปลี ่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ  
สภาจังหวัดยังคงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ ่งกำหนดให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ ทำให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภา  
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 

แต่เนื่องจากบทบาทและการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้คำแนะนำและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไม่สู้จะได้ผลสมตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2498 อันมีผลให้เกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ ้นตามกฎหมายโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แยกจากจังหวัด ในฐานะที่เป็นราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ตั้ง 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี พิกัดท่ีตั้ง 14.525102, 100.916359 
สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 

สระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 108 กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีเป็นที่
รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพราะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงโคเนื้อและโคนมชั้นดีส่งผลิตภัณฑ์
นมเป็นสินค้าออกสำคญัสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีหนึ่งๆ เป็นมูลค่าหลายล้านบาทและยังมีผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร เสาไห้ มะม่วงมันพันธุ์หนองแซง ตลอดจนของกินอรอ่ยๆ 
อย่างกะหรี่ปั๊บและเนื้อทุบของอำเภอมวกเหล็ก   

ขณะเดียวสระบุรีก็มีบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ 
หินปูน และหินอ่อน แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพุทธบาท 
ตลอดสองข้างทางจะเห็นแต่ภูเขาที่โดนระเบิดหินจน เว้าแหว่ง มีโรงโม่หินและรถบรรทุกวิ่งกันขวักไขว่เพื่อส่ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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บรรดากรวดหินเหล่านี้ เป็นวัสดุในการก่อสร้างตึกรามอาคารต่างๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ด้วยทำเลที่ตั้งซึ ่งเชื ่อมต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน คนสระบุรีจึงมีทั้งคนไทยภาคกลาง 
ที่เป็นเจ้าของถิ่น กลุ่มคนอีสานจากจังหวัดใกล้เคียงที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายอำเภอ รวมถึงชาวลาวเวียง
ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยธนบุรี และชาวไทยยวนหรือคนไทยในภาคเหนือที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงแสน
ในสมัยรัชกาลที่  1 สระบุรี จึงเป็นเมืองที ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั ้งด้านประเพณีภาษาพูด 
และอาหารการกิน 

จังหวัดสระบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย ซึ่งเป็น 
ปูชนียสถานสำคัญ สระบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องจาก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงมีป่าเขาและน้ำตกหลายแห่งให้เลือกเที่ยวหลากหลายบรรยากาศ เช่น อุทยาน
แห่งชาติพระพุทธฉาย วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกมวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า เป็นต้น 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหว ัดสระบุร ี  ท ี ่ต ั ้งอย ู ่ภาคกลางของประเทศไทย  ซ ึ ่งต ั ้งอย ู ่ทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือ 

ของกรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 100 องศา 
54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ำเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ำป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัด
สระบุรีมีเนื้อที่ ทั้งหมด 3,576.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นที่
ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
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แผนภูมิแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสระบุรี 
ลำดับ อำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.) 

1 เมืองสระบุร ี 301.630 0 
2 เฉลิมพระเกียรต ิ 150.573 8 
3 เสาไห ้ 111.080 8 
4 แก่งคอย 801.162 15 
5 หนองแค 262.867 21 
6 หนองแซง 87.081 25 
7 พระพุทธบาท 287.065 28 
8 วิหารแดง 204.501 28 
9 บ้านหมอ 203.576 30 
10 มวกเหล็ก 681.439 38 
11 หนองโดน 88.07 38 
12 ดอนพุด 58.714 42 
13 วังม่วง 338.000 64 

พ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด 3,576.5 ตร.กม. 



 

 

-8- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที ่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ำที ่ราบลุ ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วนหนึ่ง  

ของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  3 ลักษณะ คือบริเวณ 
ที่ราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง สภาพภูมิประเทศมีลักษณะที่สำคัญ คือ ทางตอนใต้
และทางตะวันตกของจังหวัด เป็นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง 2 เมตร และพื้นที่จะค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ไปทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณนี้จะเป็นลักษณะราบเรียบจนถึงพื้นที่เนินเขาสลับที่ราบสูง  
ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 8 -10 เมตร และจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงพ้ืนที่ราบสูงและภูเขา 

พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด บางส่วนอยู่ตอนกลาง
และทิศใต้ของตัวจังหวัด โดยพื้นที่ราบลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง  มีอาณาเขต 
อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแซง อำเภอพระพุทธบาท บางส่วนของอำเภอหนองแค 
อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด พื้นที่ส่วนนี้มีเนื ้อที่
ประมาณร้อยละ 60 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่เป็นเขาหย่อมหรือที่ราบสูง มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดที่มีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณ 
ที่ราบตอนกลางของจังหวัดและที่เป็นแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นคลื่นลอนต่ำทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ 

พื้นที่เป็นภูเขาสูง มีแนวการวางตัวของเทือกเขาตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ 
ด้านตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขานี้ทิวเขาจะติดกันเป็นพืดโค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้ -
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณเหนือ-ใต้ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขา
เพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศตะวันตกของที่ราบสูงโคราช  ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอำเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอวังม่วง ซึ่งในเขตพื้นที่
ดังกล่าวส่วนมาก เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับที่ราบสูง โดยเฉลี่ยพื้นที่ดังกล่าวมี
ความสูงประมาณ 100 – 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น ยอดเขาโพลง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ 
พระพุทธบาท มีความสูงประมาณ 592 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางและในเขตพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 
ฤดูแล้ง มักประสบกับปัญหาอากาศร้อนและแห้งแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงในแต่ละปี โดยบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ
ร้อยละ 40 ของเนื้อที่จังหวัด 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna 

Climate, Aw) ปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด 
อุณหูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 
23-24 องศาเซลเซียล ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อย
แห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน และค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ซึ่งพัดประจำ
ฤดูกาล โดยพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะทำ
ให้บริเวณจังหวัดสระบุรี มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด
จากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป เมื่อพิจารณาตามสภาพ
อากาศ  สามารถสรุปฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี ได้ดังนี้ 

• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุมชื้นเข้ามายัง
ประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน  
จึงทำให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนตกชุกท่ัวไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากที่สุด คือ เดอืนกันยายน 

• ฤดูหนาว เร ิ ่มตั ้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซ ึ ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั ่วไป  
โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวัน ในเดือนธันวาคมและมกราคม 

• ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็น
ช่วงปลอดมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มี
อากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน 

• อุณหภูมิ จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอยู ่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน ปกติมี
อุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-24 
องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุด 
ในเดือนมกราคม 

• ฝน ซึ่งฝนที่เกิดข้ึนในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปีมีจำนวน 
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วันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัด
สระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีฝนตกเพ่ิมข้ึนได้อีก 

ตารางอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด - ต่ำสุด ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ปี 
อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 

สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ยทั้งปี สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ยทั้งปี 
2559 41.5 18.0 29.17 99 19 69.50 
2560 40.5 22.1 28.72 99 20 71.38 
2561 37.9 25.7 28.60 99 26 72.74 
2562 40.0 25.5 29.32 99 32 68.44 
2563 41.0 25.6 29.39 98 18 68.61 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 
 

1.4 ลักษณะดิน 
ดินในจังหวัดสระบุรีมีหลายประเภท ซึ ่งเกิดจากการกระทำทางฟิสิกส์และเคมี  ทำให้มี

คุณสมบัติแตกต่างกัน สามารถจำแนกดินออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
▪ บริเวณตะกอนน้ำกร่อย ได้แก่ ที่ราบทางตอนใต้ที่ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีในท้องที่

อำเภอหนองแค และบางส่วนของอำเภอวิหารแดง ดินบริเวณนี้ส่วนมากจะเป็นดินเปรี้ยว และเป็นบริเวณที่สูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่มากนัก 

▪ บริเวณตะกอนลำน้ำใหม่ เป็นที ่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามา 
ตามลำน้ำมีระดับสูงกว่าที่ราบตะกอนลำน้ำกร่อยเล็กน้อย พบตามริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่อำเภอหนองโดน
และอำเภอดอนพุด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด 

▪ บริเวณตะกอนลำน้ำค่อนข้างใหม่ เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที่มีอายุเก่ากว่า
และมีระดับสูงกว่าบริเวณตะกอนลำน้ำใหม่ (ประมาณ 10-20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) พบในท้องที่
ต่าง ๆ ของอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองแซง และอำเภอแก่งคอย 

▪ บริเวณลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ พบตามบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเชิงเขาที่ราบในท้องที่
อำเภอวิหารแดง และอำเภอพระพุทธบาท มีระดับความสูงประมาณ 25-30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

▪ บริเวณพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ของที่ลาดเชิงเขา เกิดจากขบวนการของการ
กษัยการ ซึ่งเป็นผลตกค้างจากการกัดกร่อนที่เหลือไว้ 

▪ บริเวณภูเขา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ่ มีความสูง
ประมาณ 300-500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ  
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ของจังหวัด นอกจากนี้พบที่เทือกเขาอินทนี ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,051 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง          
ซึ่งแบง่เขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เทือกเขาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน 

โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง ที่มีการระบายน้ำเลว หรือค่อนข้างเลว 
ใช้ทำนาปลูกข้าว บางแห่งมีชั้นของสารจาไรไซท์อยู่ตื้น มีปฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งเป็นพิษต่อข้าว บางแห่งอาจมี 
น้ำท่วมทำให้ผลผลิตสูญเสีย สำหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดี และมีความลาดชัน ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ 
และไม้ผล บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นอยู่ตื้น และบางแห่งถูกกัดกร่อน ส่วนที่มีความลาดชันสูงๆ จะเป็นภูเขา 
บางแห่งพบชั้นหินพ้ืนอยู่ตื้น ซึ่งใช้เป็นที่ป่า 

 
1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ 
    ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ 

(1) แม่น้ำ, ห้วย, คลองที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำป่าสักคลองใหญ่ คลองตาสาว คลองซับบอน 
คลองห้วยแร่ห้วยคำใหญ่ คลองตะเคียนห้วยแห้ง คลองห้วยศาลเจ้าห้วยน้ำซับ คลองม่วง  คลองเจริญธรรม 
คลองมวกเหล็กห้วยเขารวก มีพื้นที่แม่น้ำห้วยคลองทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ของลำน้ำแต่ ละสาย ร้อยละ 2.34        
ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมดและบางส่วนยังไม่ได้รับการขุดลอกสภาพปัจจุบันแหล่งน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ดี 
มีการใช้น้ำจากแม่น้ำห้วยคลองเพ่ือการเพาะปลูกฤดูฝนฤดแูล้งและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(2) หนอง, บึง ในพื้นที่มีหนองบึงที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ บึงตะกุด หนองตามนต์ บึงหนองโน 
หนองตาน้อย บึงตะโก หนองคลองสมเด็จ หนองชะโด มีพื้นที่หนองบึงทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ ร้อยละ 0.02        
ของพื้นที่ทั ้งจังหวัด พื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการขุดลอกน้ำในฤดูฝนจะมีลักษณะขุ่นและรสจืดในฤดูแล้ง 
มีลักษณะใสจืดและบางแห่งไม่มีน้ำและไม่สามารถใช้งานได้ราษฎรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล้งพื้นที่
ประมาณ 1,732 ไร่ และมีครัวเรือนใช้น้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,244 ครัวเรือน 
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  (1) อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรี เฉพาะบริเวณที่อยู่ภายใน
ลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านสองคอน  บ้านเขาสูง 
บ้านเขาแก้ว บ้านโคกแย้ บ้านซับอิจิ ซึ่งสร้างขึ้นโดยกรมชลประทานและเป็นโครงการขนาดกลางส่วนใหญ่
ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2519-2533 โดยทั่วไปอ่างเก็บน้ำ มีความจุน้ำ ตั้งแต่ 155,000 ถึง 303,480 ลบ.ม. 
ปัจจุบันส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้การบำรุงดูแลรักษาขององค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) และกรมชลประทาน 
อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่ในระดับดีเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งในฤดูฝน
และในฤดูแล้งอย่างไรก็ดีอ่างเก็บน้ำบางแห่งจำเป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมและขุดลอกให้มีความลึก
เพ่ิมข้ึนป้องกันการรั่วซึมและการพังทลายของดินขอบอ่างฯ 
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  (2) ฝายกั้นลำน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ภายในลุ่มน้ำ 
ป่าสักเป็นฝายกั้นลำน้ำขนาดเล็กท่ีสร้างขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น การสร้างงานในชนบทเร่งรัดพัฒนาชนบท
พัฒนาชุมชน สปก. เป็นต้น ยกเว้น ฝายกั้นลำน้ำลำพญากลาง ห้วยซับขอนดอนหินปูน ห้วยนาดี ห้วยแห้ง บ้านลำ
บ้านบึงไม้ บ้านคลองไทร บ้านวังยาง บ้านซับขาม บ้านเขานมนาง บ้านส้มป่อยห้วยศาลเจ้า  บ้านคลองม่วงใต้ 
บ้านโคกคอม บ้านหนองสองห้อง บ้านท่าพลู บ้านวังยาง บ้านทับกวาง บ้านลำสมพุง  บ้านเขาแย้ ซึ่งสร้างขึ้น
โดยกรมชลประทานฝายกั้นลำน้ำส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2520-2541 ฝายกั้นลำน้ำส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพที่มีอายุการใช้งานประมาณ 6 ถึง 8 ปี โดยที่ตัวฝายส่วนใหญ่ไม่มีระบบการส่งน้ำ และในฤดูแล้งไม่มีน้ำ 
กักเก็บในบางฝาย ฝายกั้นลำน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีบางแห่งจำเป็นต้องขุดลอกพื้นที่หน้าฝายให้มีความลึก
เพ่ือให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น 
  (3) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี  มีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่
ภายในพื้นที่จะมีหน่วยงานของรัฐสร้างและดูแลรักษา ได้แก่ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลานหินดาด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้สร้างและดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น และมีโครงการสูบน้ำด้วย
เครื่องยนต์ที่กรมชลประทานสร้างและดูแลรักษาในบางพ้ืนที่ เช่น โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 5 บ้านสาระพี 
ในสภาพปัจจุบันของโครงการฯ ส่วนใหญ่ได้สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยที่มีระบบส่งและกระจายน้ำเป็น
แบบท่อหรือคลองส่งน้ำส่วนใหญ่ใช้งานได้ในระดับดีเพราะโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน
มาไม่นานและมีหน่วยงานที่ดูแลรักษาสภาพเครื่องสูบน้ำโดยตลอด จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ มีการใช้
ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล้งและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(4) ฝายทดน้ำที่มีประตูระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี เฉพาะบริเวณที่อยู่ภายในลุ่มน้ำ 
ป่าสักมีฝายทดน้ำและประตูก้ันน้ำ ส่วนใหญ่กรมชลประทาน เป็นผู้สร้างและดูแลรักษา ช่วงระยะเวลาการสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา มีการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภค
บริโภค ฝายทดน้ำที่มีประตูน้ำภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำป่าสักมีสภาพการใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ดี มีความสำคัญและเป็น
ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที ่ ดังนั ้น ควรมีการบูรณะซ่อมแซมเขื ่อนและประตูกั ้นน้ำให้มีความสมบูรณ์  
อยู่ตลอดเวลาและต้องมีการขุดลอกคลองส่งน้ำเพ่ือให้การระบายน้ำไปสู่พ้ืนที่เกษตรเป็นไปอย่างสะดวก 

(5) สระเก็บน้ำและสระเก็บน้ำในไร่นาในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี เฉพาะบริเวณที่อยู่ในพื้นที่
ลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนใหญ่จะเป็นสระเก็บน้ำในไร่นา เป็นสมบัติส่วนตัวของเจ้าของและดูแลรักษาเอง ส่วนสระเก็บ
น้ำสาธารณะจะเป็นของหน่วยงานของรัฐก่อสร้างและดูแลรักษา เช่น กรมเร่งรัดพัฒนาชนบทพัฒนาชุมชน  
กรมประมง สปก. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มีขนาดความจุอยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 25,000 ลบ.ม. อายุการใช้งาน 
10 ปีขึ้นไป มีการใช้ประโยชน์จากน้ำในสระเก็บน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
สระเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีอยู่ในสภาพดีมีการขุดลอกเพราะอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของราษฎร
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เจ้าของสระเอง แต่ยังมีสระเก็บน้ำบางส่วนที่ยังขาดการดูแลรักษาหรือขาดงบประมาณในการซ่อมแซม 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว 

รายละเอียดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2563 
ลำดับที ่ ช่ือสถานีสูบน้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว บ้านครัว บ้านหมอ สระบรุ ี
2 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเดื่อน หินซ้อน แก่งคอย สระบรุ ี
3 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.127+714 

(สถานีสูบน้ำบ้านหมอ) 
บางโขมด บ้านหมอ สระบรุ ี

4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัสระบุร ี

ชำผักแพว แก่งคอย สระบรุ ี

5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเกวียน ท่าคล้อ แก่งคอย สระบรุ ี
6 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกรด แสลงพัน วังม่วง สระบรุ ี
7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหินซ้อนใต ้ หินซ้อนใต ้ แก่งคอย สระบรุ ี
8 สถานีสูบน้ำตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เมือง สระบรุ ี
9 สถานีสูบน้ำบา้นเตาปูน เตาปูน แก่งคอย สระบรุ ี
10 สถานีสูบน้ำบา้นท่าตูม ท่าตูม แก่งคอย สระบรุ ี
11 สถานีสูบน้ำบา้นท่าศาลา ท่าคล้อ แก่งคอย สระบรุ ี
12 สถานีสูบน้ำบา้นท่าสะบก ท่าคล้อ แก่งคอย สระบรุ ี
13 สถานีสูบน้ำบา้นป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง สระบรุ ี
14 สถานีสูบน้ำบา้นสองคอน สองคอน แก่งคอน สระบรุ ี
15 สถานีสูบน้ำบา้นหนองบัว ตลิ่งชัน เมือง สระบรุ ี
16 สถานีสูบน้ำบา้นหมาก บ้านยาง เสาไห ้ สระบรุ ี

   
  (6) บ่อบาดาล บ่อบาดาลที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี  เฉพาะบริเวณที่อยู่ภายในลุ่มน้ำ 
ป่าสักส่วนใหญ่เป็นบ่อบาดาลที่มีหน่วยงานของรัฐ เช่น เร่งรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการแลละผังเมือง 
กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย เป็นต้น ได้จัดสร้างขึ ้นบ่อบาดาลส่วนใหญ่ก่อสร้างในช่วงประมาณปี 
พ.ศ.2525-2542 บ่อมีความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18 ถึง 35 เมตร (ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่) อายุการใช้งาน
เฉลี ่ย 2 ถึง 18 ปี มีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบาดาล ส่วนใหญ่เพื ่อการอุปโภคบริโภคคุณภาพน้ำของ  
บ่อบาดาล ส่วนใหญ่ค่อนข้างเหมาะสมกับกิจกรรมการใช้น้ำ ความสามารถในการใช้น้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ใช้ได้ไม่ดี เพราะบ่อส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานานอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและท่อสูบอุดตัน จากการที่ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สร้างขึ้นจำนวนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร  ดังนั้น 
บ่อบาดาลควรจะได้รับการซ่อมแซมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ำของราษฎรมากที่สุด 
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  (7) บ่อน้ำตื้น น้ำตื้นที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะที่มีอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก    
ส่วนใหญ่จะเป็นบ่อน้ำตื้นที่ราษฎรสร้างขึ้นเพื่อใช้เอง ยกเว้น บางบ่อน้ำตื้นที่มีหน่วยงานของรัฐมาจัดสร้างให้ 
เช่น เร่งรัดพัฒนาชนบท พัฒนาชุมชน หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีจำนวนน้อย การบำรุงรักษาและ
ดูแลรักษาบ่อน้ำตื้นในปัจจุบันโดยราษฎรที่เป็นเจ้าของและองค์การบริหารส่วนตำบลก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะเป็นสาธารณะประโยชน์ ความลึกโดยเฉลี่ยของบ่อมีประมาณ 4-10 เมตร มีอายุ
การใช้งานเฉลี่ย 10 ปี มีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำตื้น เพื่อการเกษตรในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภค
บริโภค ในฤดูฝนคุณภาพน้ำในบ่อส่วนใหญ่จะมีลักษณะขุ่นกับจืดส่วนใหญ่ ในฤดูแล้งน้ำมีลักษณะใสกับจืดและ
มีน้ำน้อย (ของบางพื้นที่) ความสามารถในการใช้น้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับใช้ได้ดี  แต่ใช้ไม่ได้เลยในบางพื ้นที่
เพราะบ่อน้ำตื้นมีอายุการใช้มานานขาดการบำรุงรักษา และราษฎรเปลี่ยนไปใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมาก 
ลักษณะการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคเมื่อเกิดกรณี  ที่ระบบ
ประปาขัดข้องและในเขตพ้ืนที่ระบบประปาไม่ครอบคลุม 
  (8) ประปาชนบท ประปาที่มีในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีมีอยู่ภายในลุ่มน้ำป่าสัก
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะโครงการประปาหมู่บ้านที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้น การประปา บางพื้นที่ที่ เอกชนจัดสรา้ง
ซ่ึงมีจำนวนน้อย (เปรียบเทียบกับจำนวนประปาที่หน่วยงานรัฐสร้างขึ ้น ) โครงการประปาชนบทในพื้นที่ 
ตำบลต่างๆ ของจังหวัดสระบุรีจะมีกรรมการหมู่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลรักษา ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นโครงการประปาขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำอยู่ระหว่าง 25-75 ลบ.ม./วัน มีอายุการใช้งาน
มาแล้ว 2-10 ปี คุณภาพน้ำประปาค่อนข้างสะอาดแต่มีการบริการยังไม่ครอบคลุมตามความต้องการใช้ทั้งหมด
ในพื้นที่ ความสามารถในการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับใช้ได้ดีเพราะระบบประปาชนบทเปิดดำเนินการใช้น้ำ
ในระยะเวลาได้ไม่นาน สิ่งที่ต้องการปรับปรุง คือ ต้องการพัฒนาในด้านคุณภาพน้ำให้สะอาดและการไหล 
ของน้ำเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ป่าประมาณ 522,573 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.38 สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าดิบแล้ง 

และป่าเบญจพรรณ ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้มะค่า และไม้ประดู่ เป็นต้น  
       จังหวัดสระบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการประกาศตามกฎกระทรวง  ระหว่าง พ.ศ.2505- 2527   
ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 จำนวนทั ้งหมด 8 ป่า รวมเนื ้อที ่ตามกฎกระทรวง 
460,522.25 ไร่ หรือ 736.84 ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 
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      ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย อยู่ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2505) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2505 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 15,000 ไร่ หรือประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันได้ผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย 
         ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค อยู่ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน 
ตำบลพุกร่าง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท และตำบลหน้าพระลาน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 1,073 (พ.ศ.2527) เมื ่อวันที่ 12 
กันยายน 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 22,000 ไร่ หรือ 35.2 ตารางกิโลเมตร มีการมอบพื้นที่ให้ ส .ป.ก. คงเหลือ 
19,590 ไร่ ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาหินปูน 
      ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง อยู่ในท้องที่ตำบลลำสมพุง  
ตำบลลำพญากลาง และตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก และตำบลคำพราน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 216 (พ.ศ.2507) และได้แก้ไข 
เพิกถอนบางส่วน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 985 (พ.ศ.2525) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 มีเนื้อที่ 192,656.25 ไร่ 
หรือ 308.25 ตารางกิโลเมตร ชนิดป่าเป็นป่าดิบแล้งและเป็นป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ต่อมามีการส่งมอบ
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรให้ ส.ป.ก. เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ราษฎร 43,654 ไร่ บริเวณที่มีสภาพป่าเสื่อม
โทรมมีการปลูกป่าในรูปแบบสวนป่าของรัฐ เช่น สวนป่ายุบใหญ่ซับเหว สวนป่าคลองไทร และมีการปลูกป่า 
ในพื ้นที ่ป ่าอนุร ักษ์ที ่ เส ื ่อมโทรม (FPT) ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉล ิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที ่ 50 ในพื้นที่ FPT 4/1 เนื้อที่ 470 ไร่, ใน FPT 4/2 เนื้อที่ 
1,880 ไร่ ใน FPT 4/3 เนื้อท่ี 3,500 ไร่ และใน FPT 4/4 เนื้อท่ี 4,300 ไร่ ดำเนินการโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชนอื่นๆ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการปลูกป่าตามโครงการดังกล่าว 
ในระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2541 
      ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 อยู่ในท้องที่ตำบลห้วยแห้ง ตำบลท่าคล้อ 
ตำบลบ้านป่า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย และตำบลแสลงพัน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
และบางส่วนอยู่ในอำเภอวิหารแดง ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,072 (พ.ศ.2527) 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 97,350 ไร่ หรือ 155.76 ตารางกิโลเมตร สภาพป่าเป็นป่าเสื่อม
โทรม ได้มีการปรับปรุงโดยการปลูกป่าภาครัฐในรูปของสวนป่า คือ สวนป่าหลังเขา - ท่าระหัด สวนป่าเขาน้อย 
การปลูกป่าแบบประชาอาสาโดยใช้กระถินยักษ์ เป็นไม้เบิกนำและมีการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่  50 ในพื้นที่ FPT ต่างๆ ประมาณ 
20,000 ไร่ ปลูกโดยกลุ ่มอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ สภาพป่าโดยทั ่วไปเป็น ภูเขาหินปูนสลับกับพื ้นที ่ราบ 
ได้มอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. นำไปดำเนินการ เนื้อที่ 18,890 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 78,460 ไร่ 
พ้ืนที่บางส่วนมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการทำเหมืองแร่หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์) 
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ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง แปลงที่ 2 อยู ่ในท้องที ่ตำบลห้วยแห้ง ตำบล 
ชำผักแพว ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย และ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 366 (พ.ศ.2511) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2511 มีเนื้อที่ประมาณ 
112,425 ไร่ หรือ 179.88 ตารางกิโลเมตร ชนิดป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ได้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรมที่เหมาะสมต่อการเกษตรให้กับ ส.ป.ก. นำไปดำเนินการประมาณ 11,103 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
จำนวน 101,322 ไร่ ทางทิศตะวันออกมีแนวเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดิมเป็นป่าเสื ่อมโทรม 
มีโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยการปลูกป่าในรูปแบบหมู่บ้านป่าไม้ ได้ปลูกสร้างสวนป่าในพ้ืนที่กว่าหมื่นไร่ 
จนสภาพป่าฟ้ืนกลับคืนสู่ธรรมชาติ มีสัตว์ป่าเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เช่น หมี ลิง นกชนิดต่างๆ เป็นต้น 
กรมป่าไม้จึงจัดทำโครงการท่องเที่ยวสวนป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นเพื่อให้
เยาวชน และผู ้สนใจรู้จักการท่องเที ่ยวป่า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อระบบนิเวศน์ และให้ราษฎรในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ในปีงบประมาณ 
2541 เป็นต้นไป 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าลานท่าฤทธิ์ อยู่ในท้องที่ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 967 (พ.ศ.2524) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 มีเนื้อที่
ประมาณ 5,800 ไร่ หรือ 9.28 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นป่าเบญจพรรณที ่มีต้นลานขึ ้นอยู ่จำนวนมาก  
แต่ถูกบุกรุกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ได้มอบให้ ส.ป.ก. เพ่ือนำไปจัดสรรให้แก่ราษฎรประมาณ 5,100 ไร่ 
คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 700 ไร่ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระ อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านป่า และตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 982 (พ.ศ.2525) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2525 มีเนื้อที่
ประมาณ 5,391 ไร่ หรือ 8.63 ตารางกิโลเมตร ส่งมอบให้ ส.ป.ก. จำนวน 157 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
จำนวน 5,234 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงป่าเป็นป่าดิบเขามีสภาพเสื่อมโทรม ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าทำให้
สภาพป่าฟ้ืนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ประกอบเป็นเขตอภัยทานของวัดเขาพระทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ อยู่ในท้องที่ตำบลตาลเดี่ยว และตำบลชำผักแพว  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,075 (พ.ศ.2527) 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 9,900 ไร่ ลักษณะเป็นภูเขาเป็นเนินเขาไม่สูงนัก สภาพป่าเป็น
ป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ส่วนในที่ราบมีสภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม 
เนื้อที่ประมาณ 1,850 ไร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื ้นที่  เพื่อกิจการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย ส่วนพื้นที่ภูเขาได้มีการปลูกป่าเพ่ิมข้ึนจนสภาพสู่ธรรมชาติเป็นมรดกของชาติสืบไป 

พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสระบุรีบางส่วน ที่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ได้รับการประกาศเป็น
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน จำนวน 3 แห่ง คือ 
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อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,355,468.75 ไร่ หรือประมาณ 2,168.64 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครอบคลุม
พื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี และสระบุรี เฉพาะในท้องที่อำเภอมวกเหล็ก  และ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เนื้อที่ประมาณ 67,450 ไร่) มีน้ำตกที่สวยงาม คือ น้ำตกโกรกอีดก และน้ำตก
เจ็ดคต เนื่องจากสภาพป่ามีความสมบูรณ์มาก ส่วนสัตว์ป่า มีหลายชนิด เช่น เสือ หมี เก้ง กวาง ฯลฯ บริเวณ
ดังกล่าว กรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดสระบุรี  

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง   
ได้ประกาศให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น โดยพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่  21 
พฤษภาคม พ.ศ.2524 มีเนื้อที่ 15,000 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าไผ่รวก ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 
ที่ยังคง มีสภาพสมบูรณ ์มีที่ราบในหุบเขา มีสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกนานาชนิดที่สำคัญได้แก่ 
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร มีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกโตนรากไทร น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโพธิ์หินดาด และอ่างเก็บน้ำ
ซับปลากั้ง อาณาเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น มีเนื้อที่ประมาณ 27,856.25 ไร่ หรือประมาณ 44.57 
ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี 

วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 540 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ประมาณ 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่ว ลักษณะเด่นเป็น
น้ำตกจากห้วยมวกเหล็ก ซ่ึงมีต้นกำเนิดอยู่บริเวณเขาอินทรี อำเภอมวกเหล็ก ไหลขึ้นไปทางเหนือ ทำให้เป็น
แนวแบ่งเขตจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอมวกเหล็กเกิดน้ำตกมวกเหล็ก บริเวณสวนรุกขชาติ
มวกเหล็กและน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่บ้านปากน้ำ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง นอกจากใช้
เป็นที่พักผ่อนแล้ว ลำห้วยแห่งนี้ยังใช้ในการล่องแพอีกด้วย 

ดิน/แร่ธาตุ 
จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งของหินปูนและหินอ่อนที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประทศไทย เป็นจังหวัดที่มี

การผลิตหินอ่อนเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการผลิตหินปูนทั้งใน
ลักษณะหินก่อสร้างโดยตรงและผลิตปูนซีเมนต์ หินปูนที่เรียกว่าดินมาร์ล ใช้ผสมทำแป้งหอม แป้งกะจะ 
เป็นสีรองพื้น แก้ดินเปรี้ยว ผสมทำยาสีฟัน ผสมทำธูป หิน ดินดาน ใช้ผสมกับหินปูนทำปูนซีเมนต์ หินลับมีด
จากหินไรโอไลท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีการผลิตครกและสากจาก หินแอนดีไซต์ ตลอดจนการขุดเจาะดินลูกรัง 
เพ่ือกิจการถมที่และก่อสร้างต่าง ๆ ปัจจุบันสระบุรียังเป็นแหล่งผลิตแร่ดิกไคต์ (หินสบู่) หรือ ไพโรฟิลไลท์ ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ใช้ผสมทำวัสดุทนไฟ ทำกระเบื้อง ปูพื้นบุผนัง ผสมทำซีเมนต์ขาว ทำหินตกแต่ง แร่ธาตุที่สำคัญ 
คือ หินปูนใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ และหินดินดานซึ่งผลิตได้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังมีแร่อ่ืนๆ 
คือ หินปูนที่ใช้ในอุตสาหกรรม หินอ่อน ดินมาร์ล เป็นต้น 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดสระบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13 อำเภอ  111  ตำบล  973  หมู่บ้าน 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1    แห่ง 
            เทศบาลเมือง    4    แห่ง 
            เทศบาลตำบล            34    แห่ง 
                     องค์การบริหารส่วนตำบล              70    แห่ง 

 
 

อำเภอ 
จำนวนตำบล / หมู่บ้านทั้ง

จังหวัด 
จำนวนตำบล/หมู่บ้าน 

ในเขต อบต 

 

จำนวน 
เทศบาล 

ตำบล หมู่บ้าน ตำบล หมู่บ้าน 
1. เมืองสระบุรี 11 77 7 62 4 
2. แก่งคอย 14 117 11 107 2 
3. หนองแค 18 181 15 152 4 
4. หนองแซง 9 69 5 62 1 
5. บ้านหมอ 9 79 6 61 6 
6. เสาไห้ 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. วังม่วง 3 31 2 17 3 
13. เฉลิมพระเกียรต ิ 6 53 6 46 1 

รวม 111 973 78 823 34 
ที่มา :  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบรุี  ณ เมษายน 2564 
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ตารางแสดงรายละเอียดหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลและอบต.) ของจังหวัดสระบุรี 
ลำดับ อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

1. เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก 
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า 
เทศบาลตำบลตะกุด 

อบต.โคกสว่าง 
อบต.ดาวเรือง 
อบต.ตลิ่งชัน 
อบต.ปากข้าวสาร 
อบต.หนองโน 
อบต.หนองปลาไหล 
อบต.หนองยาว 

2. แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

อบต.ชะอม 
อบต.ชำผักแพว 
อบต.ตาลเดี่ยว 
อบต.เตาปูน 
อบต.ท่าคล้อ 
อบต.ท่าตูม 
อบต.ท่ามะปราง 
อบต.บ้านป่า 
อบต.สองคอน 
อบต.ห้วยแห้ง 
อบต.หินซ้อน 

3. หนองแค เทศบาลตำบลหนองแค 
เทศบาลตำบลหินกอง 
เทศบาลตำบลคชสิทธ์ิ 
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ 

อบต.กุ่มหัก 
อบต.คชสิทธ์ิ 
อบต.โคกตูม 
อบต.โคกแย้ 
อบต.บัวลอย 
อบต.หนองแขม 
อบต.หนองไข่น้ำ 
อบต.หนองจรเข้ 
อบต.หนองจิก 
อบต.หนองนาก 
อบต.หนองปลาหมอ 
อบต.หนองปลิง 
อบต.หนองโรง 
อบต.ห้วยขมิ้น  อบต.ห้วยทราย 
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ลำดับ อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
4. บ้านหมอ เทศบาลตำบลบ้านหมอ 

เทศบาลตำบลท่าลาน 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย 
เทศบาลตำบลบางโขมด 
เทศบาลตำบลสร่างโศก 
เทศบาลตำบลหนองบัว 

อบต.โคกใหญ่ 
อบต.เมืองขีดขิน 
อบต.ไผ่ขวาง 
 

 5. เสาไห้ เทศบาลตำบลเสาไห้ 
เทศบาลตำบลบ้านยาง 
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า 
เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด 
เทศบาลตำบลหัวปลวก 

อบต.ช้างไทยงาม 
อบต.บ้านยาง 
อบต.ม่วงงาม 
อบต.เริงราง 

6. มวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น 
อบต.มวกเหล็ก 
อบต.มิตรภาพ 
อบต.ลำพญากลาง 
อบต.ลำสมพุง 
อบต.หนองย่างเสือ 

7. ดอนพุด เทศบาลตำบลดอนพุด อบต.ดงตะงาว 
8. วังม่วง เทศบาลตำบลวังม่วง 

เทศบาลตำบลคำพราน 
เทศบาลตำบลแสลงพัน 

อบต.วังม่วง 
 
 

9. หนองโดน เทศบาลตำบลหนองโดน อบต.ดอนทอง 
อบต.บ้านกลับ 
อบต.หนองโดน 

10. เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อบต.เขาดินพัฒนา 
อบต.บ้านแก้ง 
อบต.ผึ้งรวง 
อบต.พุแค 
อบต.หน้าพระลาน 
อบต.ห้วยบง 
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ลำดับ อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
11. พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 

เทศบาลตำบลพุกร่าง 
เทศบาลตำบลธารเกษม 
เทศบาลตำบลนายาว 
เทศบาลตำบลหนองแก 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

อบต.เขาวง 
อบต.พุคำจาน 

 

12. วิหารแดง เทศบาลตำบลวิหารแดง 
เทศบาลตำบลหนองหมู 

อบต.คลองเรือ 
อบต.เจริญธรรม 
อบต.บ้านลำ 
อบต.วิหารแดง 
อบต.หนองสรวง 
 อบต.หนองหมู 

13. หนองแซง เทศบาลตำบลหนองแซง อบต.ไก่เส่า 
อบต.โคกสะอาด 
อบต.ม่วงหวาน 
อบต.หนองกบ 
อบต.หนองหัวโพ 

รวม 38 70 

ที่มา :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ เมษายน 2564 
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ตารางการแบ่งเขตการปกครอง เขตพ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาลและอำเภอ 

อำเภอ เนื้อท่ี (ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

1. เมืองสระบุรี 301.630 11 77  1 3 7 
2. แก่งคอย 801.162 14 117  2 - 11 
3. หนองแค 262.867 18 181  - 4 15 
4. วิหารแดง 204.501 6 54  - 2 6 
5. หนองแซง 87.081 9 69  - 1 5 
6. บ้านหมอ 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 5 2 
10. เสาไห้ 111.808 12 102  - 6 4 
11. มวกเหล็ก 681.439 6 80  - 1 6 
12. วังม่วง 338.000 3 31  - 3 1 
13. เฉลิมพระเกียรติ 150.573 6 53  - 1 6 

รวม 3,576.486 111 973  4 34 70 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ณ เมษายน  2564 
 

    2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แบ่งเป็น 3 เขต  ดังนี้ 

 เขตเลือกตั้งที ่1 : อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอพระพุทธบาท  
 เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแก่งคอย อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง  

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน  
และอำเภอดอนพุด  

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562  
 การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  
จำนวน 30 เขตเลือกตั้ง
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3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดสระบุรี 
 

ลักษณะข้อมูล 
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 แยกตามเพศ 318,128 326,896 645,024 318,243 327,668 645,911 316,505 327,323 643,828 

 แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   

 - ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 310,173 322,009 632,182 310,432 322,801 633,233 310,889 323,721 634,610 

 - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 3,156 2,840 5,996 3,183 2,860 6,043 929 835 1,764 

 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการ  
 ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคล 
 ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

3,210 1,460 4,670 3,090 1,482 4,572 4,492 2,664 7,156 

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 1,589 587 2,176 1,538 525 2,063 195 103 298 
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จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 จังหวัดสระบุรี มีจำนวนประชากร
ทั ้งสิ ้น 643,828 คน เป็นชาย 316,505 คน (ร้อยละ 49.08) เป็นหญิง 327,323 คน (ร้อยละ 50.84)  
ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร เท่ากับ 180 คน ส ำหรับอำเภอที ่ม ีประชากรสูงสุด 
คือ อำเภอเมืองสระบุรี รองลงมาคือ อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค และอำเภอที่มีประชากรน้อยที ่สุด 
คือ อำเภอดอนพุด 

จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ แบ่งตามเขตการปกครองจังหวัดสระบุรี ปี 2563 

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง 
รวม (คน) 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
อำเภอเมืองสระบุรี 60,329 19.06 57,547 17.58 117,876 
อำเภอแก่งคอย 49,876 15.76 51,096 15.61 100,972 
อำเภอหนองแค 45,953 14.52 48,828 14.92 94,781 
อำเภอวิหารแดง 19,011 6.01 19,966 6.10 38,977 
อำเภอหนองแซง 7,562 2.39 8,279 2.53 15,841 
อำเภอบ้านหมอ 20,445 6.46 21,698 6.63 42,143 
อำเภอดอนพุด 3,285 1.04 3,403 1.04 6,688 
อำเภอหนองโดน 6,754 2.13 7,188 2.20 13,942 
อำเภอพระพุทธบาท 30,899 9.76 33,768 9.76 64,667 
อำเภอเสาไห้ 16,187 5.11 17,808 5.44 33,995 
อำเภอมวกเหล็ก 27,973 8.84 28,374 8.67 56,347 
อำเภอวังม่วง 9,856 3.11 10,237 3.13 20,093 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18,375 5.81 19,131 5.84 37,506 
รวม 316,505  327,323  643,828 

 
แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัดสระบุรี  

เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจำนวนประชากรในอนาคต 
อีก 20 ปี ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2563 เป็นปีฐาน (ข้อมูลประชากรจากระบบสถิติทางการทะเบียน) พบว่า 
ประชากรในจังหวัดสระบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี ่ยร้อยละ 0.45 ซึ ่งมีผลทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ.2583) จำนวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 701,773 คน 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
         แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)      
      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1ปี 2,847 2,667 5,514 1 ปี 3,112 2,980 6,092 

2 ปี 3,272 3,142 6,414 3 ปี 3,351 3,223 6,574 

4 ปี 3,504 3,282 6,786 5 ปี 3,666 3,365 7,031 

6 ปี 3,704 3,459 7,163 7 ปี 3,967 3,763 7,730 

8 ปี 3,898 3,716 7,614 9 ปี 3,754 3,572 7,326 

10 ปี 3,868 3,675 7,543 11 ปี 3,935 3,659 7,594 

12 ปี 4,040 3,771 7,811 13 ปี 3964 3,733 7,697 

14 ปี 4,052 3,791 7,843 15 ปี 3,995 3,832 7,827 

16 ปี 3,983 3,736 7,719 17 ปี 3,934 3,791 7,725 

18 ปี 3,926 3,692 7,618 19 ปี 4,188 3,958 8,146 

20 ปี 4,144 3,856 8,000 21 ปี 5,970 4,351 10,321 

22 ปี 6,009 4,603 10,612 23 ปี 5,098 4,752 9,850 

24 ปี 4,994 4,660 9,654 25 ปี 4,788 4,612 9,400 

26 ปี 4,709 4,481 9,190 27 ปี 4,781 4,695 9,476 

28 ปี 4,668 4,649 9,317 29 ปี 4,467 4,467 8,634 

30 ปี 4,360 4,295 8,655 31 ปี 4,224 4,147 8,371 

32 ปี 4,338 4,122 8,460 33 ปี 4,220 4,225 8,445 

34 ปี 4,466 4,319 8,785 35 ปี 4,454 4,427 8,881 

36 ปี 4,627 1,701 9,328 37 ปี 4,748 4,648 9,396 

38 ปี 4,810 4,742 9,552 39 ปี 4,612 4,744 9,356 

40 ปี 4,860 4,727 9,587 41 ปี 4,646 4,777 9,423 

42 ปี 4,960 4,977 9,937 43 ปี 4,942 5,032 9,974 

44 ปี 4,820 5,030 9,850 45 ปี 4,945 4,919 9,864 

46 ปี 4,866 4,987 9,853 47 ปี 4,953 5,257 10,210 
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48 ปี 5,178 5,323 10,501 49 ปี 4,951 5,436 10,387 

50 ปี 4,773 5,119 9,892 51 ปี 4,806 5,537 10,343 

52 ปี 4,703 5,218 9,921 53 ปี 4,787 5,218 10,005 

54 ปี 4,922 5,505 10,427 55 ปี 4,828 5,249 10,077 

56 ปี 4,417 5,069 9,486 57 ปี 4,403 4,846 9,249 

58 ปี 4,120 4,568 8,688 59 ปี 3,945 4,620 8,565 

60 ปี 3,738 4,308 8,046 61 ปี 3,327 4,090 7,417 

62 ปี 3,200 3,780 5,980 63 ปี 2,882 3,567 6,449 

64 ปี 2,676 3,307 5,983 65 ปี 2,514 3358 5,872 

66 ปี 2,464 3,233 5,697 67 ปี 2,311 2,943 5,254 

68 ปี 2,134 2,686 4,820 69 ปี 2,017 2,626 4,643 

70 ปี 1,941 2,498 4,439 71 ปี 1,658 2,113 3,771 

72 ปี 1,477 1,902 3,379 73 ปี 1,361 1,846 3,207 

74 ปี 1,244 1,643 2,887 75 ปี 1,180 1,627 2,807 

76 ปี 1,050 1,486 2,536 77 ปี 982 1,450 2,432 

78 ปี 942 1,375 2,317 79 ปี 798 1,283 2,081 

80 ปี 883 1,276 2,159 81 ปี 788 1,154 1,942 

82 ปี 730 1,048 1,778 83 ปี 610 983 1,593 

84 ปี 539 851 1,390 85 ปี 452 766 1,218 

86 ปี 453 709 1,162 87 ปี 339 617 956 

88 ปี 260 516 806 89 ปี 236 402 638 

90 ปี 170 360 530 91 ปี 153 298 451 

92 ปี 144 251 395 93 ปี 92 179 271 

94 ปี 79 150 229 95 ปี 53 90 143 

96 ปี 62 62 124 97 ปี 44 61 105 

98 ปี 25 50 75 99 ปี 29 35 64 

100 ปี 30 25 55 มากกว่า 100 ปี 63 80 143 
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เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 2,749 2,617 5,366 1 ปี 2,933  2,748 5,681 

2 ปี 3,115 2,986 6,101 3 ปี 3,279 3,161 6,440 

4 ปี 3,344 3,229 6,573 5 ปี 3,478 3,265 6,743 

6 ปี 3,672 3,362 7,034 7 ปี 3,695 3,472 7,167 

8 ปี 3,970 3,766 7,736 9 ปี 3,914 3,727 7,641 

10 ปี 3,756 3,581 7,337 11 ปี 3,887 3,683 7,570 

12 ปี 3,929 3,643 7,572 13 ปี 4,047 3,784 7,831 

14 ปี 3,970 3,748 7,718 15 ปี 4,058 3,806 7,864 

16 ปี 3,979 3,853 7,832 17 ปี 3,967 3,757 7,724 

18 ปี 3,938 3,816 7,754 19 ปี 3,970 3,798 7,768 

20 ปี 4,293 3,997 8,290 21 ปี 4,972 3,864 8,836 

22 ปี 6,242 4,341 10,583 23 ปี 5,179 4,560 9,739 

24 ปี 5,088 4,765 9,853 25 ปี 4,964 4,660 9,624 

26 ปี 4,747 4,637 9,384 27 ปี 4,700 4,493 9,193 

28 ปี 4,731 4,679 9,410 29 ปี 4,660 4,643 9,303 

30 ปี 4,479 4,464 8,943 31 ปี 4,373 4,294 8,667 

32 ปี 4,233 4,146 8,379 33 ปี 4,327 4,116 8,443 

34 ปี 4,208 4,216 8,424 35 ปี 4,442 4,310 8,752 

36 ปี 4,448 4,435 8,883 37 ปี 4,618 4,691 9,309 

38 ปี 4,734 4,666 9,400 39 ปี 4,791 4,742 9,533 

40 ปี 4,592 4,743 9,335 41 ปี 4,835 4,724 9,559 

42 ปี 4,632 4,761 9,393 43 ปี 4,939 4,971 9,910 

44 ปี 4,903 5,042 9,945 45 ปี 4,796 5,030 9,826 

46 ปี 4,912 4,908 9,820 47 ปี 4,833 4,979 9,812 

48 ปี 4,922 5,269 10,191 49 ปี 5,122 5,321 10,443 

50 ปี 4,908 5,418 10,326 51 ปี 4,752 5,116 9,868 
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52 ปี 4,757 5,490 10,247 53 ปี 4,658 5,175 9,833 

54 ปี 4,749 5,190 9,939 55 ปี 4,867 5,464 10,331 

56 ปี 4,756 5,222 9,978 57 ปี 4,356 5,048 9,404 

58 ปี 4,338 4,828 9,166 59 ปี 4,077 4,550 8,627 

60 ปี 3,899 4,580 8,479 61 ปี 3,658 4,272 7,230 

62 ปี 3,279 4,063 7,342 63 ปี 3,135 3,750 6,885 

64 ปี 2,827 3,541 6,368 65 ปี 2,608 3,273 5,881 

66 ปี 2,437 3,328 5,765 67 ปี 2,412 3,194 5,606 

68 ปี 2,254 2,899 5,153 69 ปี 2,089 2,646 4,735 

70 ปี 1,953 2,596 4,549 71 ปี 1,890 2,456 4,346 

72 ปี 1,608 2,079 3,687 73 ปี 1,432 1,873 3,305 

74 ปี 1,310 1,802 3,112 75 ปี 1,185 1,603 2,788 

76 ปี 1,137 1,577 2,714 77 ปี 1,006 1,436 2,442 

78 ปี 920 1,387 2,307 79 ปี 873 1,334 2,207 

80 ปี 731 1,227 1,958 81 ปี 829 1,197 2,026 

82 ปี 736 1,099 1,835 83 ปี 675 980 1,655 

84 ปี 557 909 1,466 85 ปี 500 790 1,290 

86 ปี 410 709 1,119 87 ปี 401 635 1,036 

88 ปี 299 538 837 89 ปี 244 442 686 

90 ปี 199 351 550 91 ปี 140 314 454 

92 ปี 125 260 385 93 ปี 130 200 330 

94 ปี 81 150 231 95 ปี 64 121 185 

96 ปี 48 76 124 97 ปี 49 51 100 

98 ปี 38 52 90 99 ปี 24 42 66 

100 ปี 25 29 54 มากกว่า 100 ปี 89 90 179 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559 - 2563 

จังหวัดสระบุรี กลุ่มอายุ (ป)ี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รวม 640,065 642,040 645,024 645,911 643,828 
0-4 35,277 33,897 32,756 31,380 30,161 
5-9 37,880 37,758 37,358 36,864 36,321 

10-14 38,616 38,811 38,715 38,488 38,028 
15-19 41,374 39,968 38,988 39,035 38,942 
20-24 50,145 49,781 49,864 48,437 47,301 
25-29 43,916 44,907 45,684 46,317 46,914 
30-34 44,929 43,883 42,980 42,716 42,856 
35-39 48,123 47,430 47,296 46,513 45,877 
40-44 50,334 49,881 49,297 48,771 48,142 
45-49 51,807 51,804 51,138 50,815 50,092 
50-54 50,294 50,610 51,070 50,588 50,213 
55-59 40,877 42,717 44,454 46,065 47,506 
60-64 30,410 31,730 33,104 34,875 37,004 
65-69 22,364 23,798 25,347 26,286 27,140 
70-74 15,253 15,742 16,533 17,683 18,999 
75-79 11,918 12,018 12,075 12,173 12,458 
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กลุ่มอายุ (ป)ี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
80-84 7,970 8,241 8,529 8,862 8,940 
85-89 4,024 4,221 4,561 4,780 4,968 
90-94 1,472 1,643 1,753 1,876 1,950 
95-99 421 457 504 511 565 

100 และมากกว่า 97 138 176 198 233 
ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคต ิ - - - - - 

ประชากรในทะเบยีนบ้านกลาง 4,742 4,682 4,670 4,572 7,156 
ประชากรที่มิใช่สญัชาติไทย 5,843 5,927 5,996 6,043 1,764 
ประชากรอยูร่ะหว่างการย้าย 1,979 1,996 2,176 2,063 298 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มวัย (วัยเดก็ วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) เพศ พ.ศ. 2559 - 2563 
จังหวัดสระบุรี เพศ กลุ่มอายุ (ป)ี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รวม รวม 640,065 100.00 642,040 100.00 645,024 100.00 645,911 100.00 643,828 100.00 
วัยเด็ก (0-14 ปี) 111,773 17.46 110,466 17.21 108,829 16.87 106,732 16.52 104,510 16.23 
วัยแรงงาน (15-59 ปี) 421,799 65.90 420,981 65.57 420,771 65.23 419,257 64.91 417,843 64.90 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 93,929 14.67 97,988 15.26 102,582 15.90 107,244 16.60 112,257 17.44 
จำแนกอายุไม่ได้ 12,564 1.96 12,605 1.96 12,842 1.99 12,678 1.96 9,218 1.43 

ชาย รวม 315,959 100.00 316,489 100.00 318,128 100.00 318,243 100.00 316,505 100.00 
วัยเด็ก (0-14 ปี) 57,624 18.24 56,926 17.99 56,044 17.62 54,934 17.26 53,738 16.98 
วัยแรงงาน (15-59 ปี) 210,181 66.52 209,614 66.23 209,984 66.01 209,338 65.78 208,845 65.98 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 40,342 12.77 42,149 13.32 44,145 13.88 46,160 14.50 48,306 15.26 
จำแนกอายุไม่ได้ 7,812 2.47 7,800 2.46 7,955 2.50 7,811 2.45 5,616 1.77 

หญิง รวม 324,106 100.00 325,551 100.00 326,896 100.00 327,668 100.00 327,323 100.00 
วัยเด็ก (0-14 ปี) 54,149 16.71 53,540 16.45 52,785 16.15 51,798 15.81 50,772 15.51 
วัยแรงงาน (15-59 ปี) 211,618 65.29 211,367 64.93 210,787 64.48 209,919 64.06 208,998 63.85 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 53,587 16.53 55,839 17.15 58,437 17.88 61,084 18.64 63,951 19.54 
จำแนกอายุไม่ได้ 4,752 1.47 4,805 1.48 4,887 1.49 4,867 1.49 3,602 1.10 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

จำนวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เนื้อที่ ความหนาแน่น และบ้าน พ.ศ. 2559 - 2563 
จังหวัดสระบุรี รายการข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประชากรรวม 640,065 642,040 645,024 645,911 643,828 
ประชากรชาย 315,959 316,489 318,128 318,243 316,505 
ประชากรหญิง 324,106 325,551 326,896 327,668 327,323 
เนื้อท่ี (ตร.กม.) 3,576 3,576 3,576 3,576 3,576 
ความหนาแน่น ต่อ ตร.กม. 178.96 179.52 180.35 180.62 180.0169216 
จำนวนบ้าน 261,955 266,957 271,731 277,184 283,069 

 

จำนวนประชากรจากการทะเบียน และร้อยละของผู้อยู่ในเขตเมือง พ.ศ. 2559 - 2563 
จังหวัดสระบุรี จำนวนประชากร/ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวม 640,065 642,040 645,024 645,911 643,828 
ในเขตเทศบาล 234,587 233,791 234,219 233,057 230,488 
ร้อยละของผู้อยู่ในเขตเมือง 36.65 36.41 36.31 36.08 35.80 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

จังหวัดสระบุรีแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก ่อำเภอเมืองสระบุรี 

อำเภอหนองแซง อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท อำเภอดอนพุด และ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถานศึกษาในสังกัด 121 แห่ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งคอย 
อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง มีสถานศึกษาในสังกัด 135 แห่ง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกอบด้วย 13 อำเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 21 แห่ง 

โดยสามารถจำแนกจำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัดรายอำเภอ รวมทั้งสิ้น  336  แห่ง ดังนี้ 
อำเภอ สพฐ. เอกชน อปท. สพม.สระบุรี รวมทั้งสิ้น 

เมืองสระบุรี 22 12 11 2 47 
หนองแซง 10 - - 1 11 
บ้านหมอ 19 1 1 1 22 
เสาไห้ 18 1 - 2 21 
พระพุทธบาท 25 3 1 2 31 
หนองโดน 6 1 1 1 9 
ดอนพุด 4 - 2 1 7 
เฉลิมพระเกียรติ 17 - 1 1 19 
แก่งคอย 39 5 5 3 52 
หนองแค 37 2 7 3 49 
วิหารแดง 22 1 - 1 24 
มวกเหล็ก 28 3 - 2 33 
วังม่วง 9 1 - 1 11 

รวม 256 30 29 21 336 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนและนักเรียน สังกัดเทศบาล/อบต. ประจำปี 2563 
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

 
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

 
 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) อ.1-ป.6 224 216 440 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรรีตนาราม) อ.1-ม.3 216 186 402 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) อ.1-ม.3 170 166 336 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) อ.1-ป.6 356 307 663 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) อ.1-ป.6 109 108 217 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) อ.1-ม.3 216 185 401 
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) อ.1-ม.3 207 227 434 
โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) อ.1-ป.6 51 51 102 
โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) อ.1-ม.3 134 99 233 
โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบรุี) อ.1-ป.6 358 365 723 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์งาม 2-4 ปี 10 13 23 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน (ป่าสัก) 2-4 ปี 8 12 20 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองยาว แห่งที่ 1 2-3 ปี 17 17 34 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองยาว แห่งที่ 2 2-3 ปี 13 17 30 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาไหล 2-3 ปี 21 13 34 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัสุวรรณคีร ี 2-5 ปี 19 17 36 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร 2-5 ปี 6 14 20 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด 3-4 ปี 15 14 29 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต ้ 2-5 ปี 13 12 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดันาร่อง 2-5 ปี 3 8 11 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน บ้านห้วยลี ่ 2-3 ปี 14 11 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน บ้านหนองบัว 2-3 ปี 14 16 30 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสว่าง 2-5 ปี 20 16 36 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกบ 2-4 ปี 16 16 32 
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อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางโขมด 2-4 ปี 30 20 50 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดน้อย 2-5 ปี 25 18 43 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า 2-5 ปี 6 17 23 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านยาง 2-4 ปี 14 17 31 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 2-3 ปี 13 11 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนดอกไม ้ 2-4 ปี 20 13 33 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด 2-5 ปี 13 9 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิ 2-5 ปี 4 7 11 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ปวช-

ปวส 
142 152 294 

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อ.1-ม.3 542 550 1,092 
ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 1 2-4 ปี 31 28 59 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 2 2-4 ปี 21 31 52 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซบัครก 2-4 ปี 14 11 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระลำใย 2-4 ปี 6 3 9 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนายาว 2-4 ปี 11 4 15 
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อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

 
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 
 
 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดอนพุด อ.1-อ.3 40 33 73 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหลวง อ.1-ม.3 12 10 22 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนพุด 2-3 ปี 19 15 34 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงเทศบาลตำบลดอนพุด 2-4 ปี 5 6 11 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสริินธร วัดมงคลชัยพัฒนา 2-5 ปี 34 38 72 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) อ.1-ป.6 75 73 148 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) อ.1-ป.4 159 149 308 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทบักวาง (ป่าไผ่) 2-6 ปี 69 46 115 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทบักวาง 
(จิตรประไพชาเลต์) 

2-3 ปี 15 13 28 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลเดี่ยว 2-4 ปี 29 29 58 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนหอม 2-4 ปี 5 10 15 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด 2-4 ปี 17 26 43 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบญุ 2-4 ปี 32 22 54 
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อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ต่อ) 

 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 
 

 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ามะปราง 2-3 ปี 21 23 44 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดับำรุงธรรม 2-4 ปี 20 28 48 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกระเหรี่ยงคอม้า 2-4 ปี 16 9 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดับึงไม้ 2-4 ปี 13 9 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินซ้อน 2-3 ปี 18 19 37 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎรบ์ำรุง อ.1-ป.6 468 433 901 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมติร อ.1-ม.3 188 165 353 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมติรมงคลตั้งตรงจิตร 6 อ.1-ม.3 288 161 449 
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ ์ อ.1-ม.3 778 654 1,432 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง อ.1-ม.3 142 157 299 
โรงเรียนเทศบาลหินกอง อ.1-ป.6 259 226 485 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) 2-4 ปี 13 11 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธ์ิ 2-4 ปี 22 23 45 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจิก 2-5 ปี 13 17 40 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ตำ่ 2-3 ปี 29 18 47 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโรง 2-3 ปี 15 12 27 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บำรุง 2-3 ปี 12 10 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำบัว 2-3 ปี 12 11 23 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองห้า 2-3 ปี 6 12 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้า 2-3 ปี 11 7 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง 3-4 ปี 11 11 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม ่ 3-4 ปี 11 15 26 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนชะโงก 2-5 ปี 33 23 56 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่วันนา 2-4 ปี 19 6 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย ้ 2-4 ปี 35 28 63 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ 2-3 ปี 29 23 52 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาน้อย 2-5 ปี 62 80 142 
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อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ต่อ) 
 
 
 

 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัหนองครก 2-5 ปี 10 8 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดับ้านจาน 2-5 ปี 8 11 19 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิหารแดง 2-4 ปี 36 31 67 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเรอื 2-4 ปี 26 37 63 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมติรภาพ 2-4 ปี 14 15 29 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน 2-3 ปี 7 15 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก 2-4 ปี 25 12 37 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะคา่ 2-7 ปี 6 7 13 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลำพญากลาง 2-5 ปี 39 44 83 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโป่ง 2-5 ปี 22 18 40 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วงใต้ 2-5 ปี 25 14 39 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วงเหนือ 2-5 ปี 23 12 35 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอี่ยว 2-5 ปี 16 15 31 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำสมพุง 2-3 ปี 12 8 20 
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อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี มีสถานศึกษาวิชาชีพ ในระดับ อนุปริญญา 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร ประกอบด้วย 13 อำเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 แห่ง 
ตารางจำนวนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

แยกตามสถานศึกษาและระดับชั้น ปวช. ปวส. 
ปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวม 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สระบรุ ี

374 324 383 1,081 463 396 859 1,940 

วิทยาลัยเทคนิค
สระบรุ ี

896 733 792 2,421 822 950 1,772 4,193 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

269 210 238 717 123 125 279 996 

วิทยาลัยเทคนิค
ท่าหลวงซิเมนต์
ไทยนุสรณ ์

498 366 393 1,257 600 521 1,121 2,378 

วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุร ี

134 127 154 415 70 80 150 565 

วิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค 

313 214 182 709 113 140 254 963 

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
สระบรุ ี

288 220 146 654 212 163 375 1,029 

รวม 2,772 2,194 2,288 7,254 2,403 4,778 4,810 12,064 

 

โรงเรียน ระดับชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
- - - - - 

ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงอายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง 2-5 ปี 17 13 30 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสลงพัน 2-3 ปี 18 32 50 
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    4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุข 
            บุคลากรสาธารณสุข 

ในปีงบประมาณ 2563 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดสระบุรี พบว่าอัตราส่วนแพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลต่อประชากร เท่ากับ 1 :2,064 , 1:9,640 , 1:5,716 และ 1:535 ตามลำดับ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2562 พบว่า จังหวัด
สระบุรีมีอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรลดลง ส่วนอัตราส่วนทันตแพทย์ เภสัชกรต่อ
ประชากรเพ่ิมข้ึน 

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานจริง ปี 2563 
ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) อัตราส่วนต่อบุคลากร อัตราส่วนต่อบุคลากร

ระดับประเทศ 
แพทย์ 313 1 : 2,064 1 : 2,794 
ทันตแพทย์ 67 1 : 9,640 1 : 8,974 
เภสัชกร 113 1 : 5,716 1 : 6,092 
พยาบาลวิชาชีพ 1,399 1 : 462 1 : 535 
บุคลากรอ่ืนๆ 2,368 1 : 273 - 
รวม 4,260 1 : 152 - 

 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานจริง ปี 2559-2563 

ปี พ.ศ. จำนวนเตียง
ปฏิบัติงานจริง 

แพทย ์(คน) ทันตแพทย์ (คน) เภสัชกร (คน) พยาบาล
วิชาชีพ (คน) 

2559 1,461 272 66 102 1,435 
2560 1,459 283 70 105 1,516 
2561 1,465 264 68 105 1,471 
2562 1,438 315 62 111 1,555 
2563 1,438 313 67 113 1,399 
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สถานบริการสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาล
ศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 2 แห่ง ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง 
และขนาด 10 เตียง 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 126 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง ขนาด 30  เตียง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 
(โรงพยาบาลค่ายอดิศร) 

ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาล จำนวนเตียง

ทั้งหมด (จำนวน
เตียงตามกรอบ) 

จำนวนเตียงท่ีให้บริการจริง (จำนวนเตียง) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรงพยาบาลสระบุร ี 700 745 700 700 700 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 315 315 315 315 315 
โรงพยาบาลแก่งคอย 60 77 80 68 68 
โรงพยาบาลหนองแค 90 69 69 69 69 
โรงพยาบาลวหิารแดง 30 47 49 43 43 
โรงพยาบาลหนองแซง 10 24 24 24 24 
โรงพยาบาลบ้านหมอ 30 33 34 32 32 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกยีรติฯ 30 45 55 45 45 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 30 30 35 38 38 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 30 40 39 39 39 
โรงพยาบาลดอนพุด 30 20 15 15 15 
โรงพยาบาลหนองโดน 10 20 20 20 20 
โรงพยาบาลค่ายอดิศร 60 30 30 30 20 
โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 30 0 0 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 0 0 0 0 0 
รวม 1,455 1,495 1,465 1,438 1,428 
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ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลของเอกชน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 
โรงพยาบาล จำนวน

เตียงตาม
กรอบ 

จำนวนเตียงท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน

จริง 

แพทย์ 
(คน) 

ทันต
แพทย ์
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาล
วิชาชีพ 
(คน) 

บุคลากร
อื่นๆ 
(คน) 

รวม
ทั้งหมด 
(คน) 

ประภาเวช 50 50 2 0 2 9 12 26 
เกษมราษฎร์ 
สระบรุ ี

200 110 27 3 9 58 312 409 

มิตรภาพ 250 120 23 10 8 49 309 399 
อภิณพเวช
กรรม 

10 10 2 0 1 3 15 21 

รวม 510 290 55 13 20 119 648 855 

 สถิติชีพ 
 อัตราเกิดมีช ีพและอัตราตาย เป็นองค์ประกอบหนึ ่งที ่ก ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงประชากร  
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสระบุรี มีอัตราเกิดมีชีพเท่ากับ 9.4 ต่อพันประชากร ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2561 
เท่ากับ 10.4 ต่อพันประชากร) ส่วนอัตราตายเท่ากับ 8.3 ต่อพันประชากร เพิ ่มขึ ้นปีที ่ผ่านมาเล็กน้อย  
(ปี 2561 เท่ากับ 7.7 ต่อพันประชากร) อัตราเพิ่มตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำร้อยละ 0.1 น้อยกว่าระดับประเทศ 
(ระดับประเทศอัตราเกิดเท่ากับ 9.6 อัตราตายเท่ากับ 7.1 และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติเท่ากับ 0.3) 
 อัตราตายของมารดาและทารกเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้ชี ้วัดภาวะสุขภาพของประชาชน ถ้าอัตราตาย  
ของมารดาและทารกยังคงสูงอยู่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลมารดา  
และทารกในขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด จากการรวบรวมข้อมูลจากใบมรณบัตร พบว่าในปี พ.ศ. 2562 
จังหวัดสระบุรี มีอัตราตายของทารก (Infant mortality rate) เท่ากับ 5.6 ต่อเกิดมีชีพพันคน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
(ปี 2561 เท่ากับ 4.9 ต่อการเกิดมีชีพพันคน) ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ (6.0 ต่อเกิดมีชีพพันคน) ส่วนการตาย
ของมารดา (Maternal mortality ) จังหวัดสระบุรี ในปี 2562 ไม่มีมารดาตาย 

สาเหตุการตายท่ีสำคัญ 
 สาเหตุการตาย 
 การรวบรวมสาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 10 อันดับแรก จากข้อมูลใบมรณบัตร
พบว่า มะเร็งรวมเนื้องอกร้ายทุกชนิด ยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ. 2562 
อัตราตายเท่ากับ 118.9 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง
เช่นเดียวกับในระดับประเทศ (อัตราตายระดับประเทศเท่ากับ 113.7 ต่อแสนประชากร) มะเร็งที่พบการตาย
มากที่สุด คือ มะเร็งหลอดลมและปอด อัตราตายเท่ากับ 20.9 รองลงมา ได้แก่ มะเร็งเต้านมในผู้หญิง, มะเร็งตับ
และท่อน้ำดีในตับ และมะเร็งปากมดลูก อัตราตายเท่ากับ 19.3, 19.2 และ 8.0 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ 
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 สาเหตุการป่วย 
 การรวบรวมสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี 
จากระบบรายงาน Health Data Center (HDC) 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า โรคความดันโลหติสงู 
ไม่ระบุสาเหตุ (Essential (primary) Hypertension) เป็นสาเหตุที่ผู้ป่วยมารับบริการอันดับแรกของผู้ป่วยนอก 
อัตราป่วยเท่ากับ 451.1 ต่อพันประชากร ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนสาเหตุการป่วย
ของผู้ป่วยในที่มารับบริการสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ปอดบวม (Pneumonia) อัตราป่วย 621.5 ต่อแสนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐบาล ประจำปี 2563 

สถานพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกเฉลีย่/เดือน 
คน ครั้ง คน วันนอน คน ครั้ง 

โรงพยาบาลสระบุร ี 162,939 713,521 46,416 232,456 13,578 59,460 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 67,420 283,222 12,788 71,402 5,618 23,602 
โรงพยาบาลแก่งคอย 56,858 214,235 5,352 17,860 4,738 17,853 
โรงพยาบาลหนองแค 23,627 86,907 2,070 6,968 1,969 7,242 
โรงพยาบาลวหิารแดง 27,150 106,307 2,908 8,320 2,263 8,859 
โรงพยาบาลหนองแซง 9,135 42,453 573 2,047 761 3,538 
โรงพยาบาลบ้านหมอ 18,332 97,784 1,534 4,388 1,528 8,149 
โรงพยาบาลดอนพุด 6,806 29,602 450 1,422 567 2,467 
โรงพยาบาลหนองโดน 11,218 56,028 1,015 2,594 935 4,669 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกยีรติฯ 21,567 85,149 1,643 6,111 1,979 7,096 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 26,170 102,316 2,355 6,767 2,181 8,526 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 22,533 86,508 2,244 9,860 1,878 7,209 
โรงพยาบาลค่ายอดิศร 5,838 39,972 - - 487 3,331 
โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 3,801 9,622 - - 317 802 
รวม 463,394 1,953,626 79,338 370,195 38,616 162,802 
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ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อที่มีอาการในจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 

โรงพยาบาล จำนวน 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

โรงพยาบาลสระบุร ี 1,177 1,046 2,223 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท 535 512 1047 

โรงพยาบาลแก่งคอย 137 161 298 
โรงพยาบาลหนองแค 122 105 227 
โรงพยาบาลวหิารแดง 81 73 154 
โรงพยาบาลหนองแซง 33 21 54 
โรงพยาบาลบ้านหมอ 78 86 164 
โรงพยาบาลดอนพุด 11 10 21 
โรงพยาบาลหนองโดน 28 14 42 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกยีรติฯ 55 41 96 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 107 88 195 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 26 43 69 
โรงพยาบาลค่ายอดิศร 32 0 32 
โรงพยาบาลเกษมราษฎรส์ระบุร ี 420 228 648 

หมายเหตุ เฉพาะข้อมลูหน่วยท่ีผูป้่วยข้ึนทะเบียนรักษาท่ีโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากเป็นความลับของผู้ป่วย  
สปสช. ไม่สามารถให้ข้อมลูแยกรายพื้นท่ีได้ 
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ตารางแสดงจำนวนร้านขายยาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 

อำเภอ แผนปัจจุบัน แผนโบราณ ขยบ. รวม 

ขย 1 ขย 2 

เมืองสระบุรี 59 10 5 74 
แก่งคอย 20 6 1 27 
หนองแค 24 11 3 38 
วิหารแดง 6 2 0 8 
หนองแซง 3 1 0 4 
บ้านหมอ 6 7 1 14 
ดอนพุด 2 1 0 3 
หนองโดน 1 2 2 5 
เสาไห้ 14 4 2 20 
พระพุทธบาท 7 0 1 8 
มวกเหล็ก 12 6 1 19 
วังม่วง 4 6 0 10 
เฉลิมพระเกียรติ 3 2 0 5 

รวม 161 58 16 235 
หมายเหตุ ขย 1 คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

 ขย 2 คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิษ 
 ขยบ คือ ร้านขายยาแผนโบราณ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ข้อมลู ณ 29 มีนาคม 2564 
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    4.3 อาชญากรรม 
 จากการพิจารณากลุ่มความผิดในรอบปี 2560 ของจังหวัดสระบุรีมีรายละเอียดของกลุ่มความผิดต่างๆ 

เปรียบเทียบกับป ี2559 และปี 2560 ดังนี้ 

                                         ตารางเปรียบเทียบอาชญากรรม 

รายการคดี 
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 

จำนวน (คดี) ร้อยละ จำนวน (คดี) ร้อยละ 
คดีอาญาที่ได้รับแจ้ง 1,290 31.30 4,238 40.97 
คดีอาญาที่มีการจับกุม 1,541 37.39 3,842 37.14 
คดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,290 31.30 2,262 21.87 
รวม 4,121  10,342  

หมายเหตุ: แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสระบรุี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564), สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุร ี

    4.4 ยาเสพติด 
          จากข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ การทำประชาคม การติดตามขยายผล และการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง
ระดับจังหวัดสระบุรีได้ประมวลสถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติด
ยังแพร่ระบาดในพื้นที่เดิม ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความหนาแน่น ใกล้ที่ตั้งโรงงาน และยังมีข่าวการแพร่ระบาด 
ในพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี และสถานการณ์ภาพรวม ดังนี้ 

พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอแก่งคอย 
อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ 

อำเภอเมืองสระบุรี ได้แก่ ชุมชนเขายิงเป้า ชุมชนเขาคูบา 1 ชุมชนเขาคูบา 2 พบว่า ยังมีการค้ายาเสพติด 
อยู่ในส่วนการแพร่ระบาดยาเสพติด ตำบลรอบนอกส่วนใหญ่เป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย 

อำเภอหนองแค ได้แก่ ตำบลโคกแย้ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลโพนทอง 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยนำยาบ้ามาจำหน่ายในพื้นที่ 

อำเภอแก่งคอย ได้แก่ ตำบลท่าคล้อ ตำบลสองคอน ตำบลบ้านป่า ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลชำผักแพว 
ตำบลท่ามะปราง เป็นผู้ค้ารายย่อยท่ีนำยาบ้ามาจำหน่ายให้กับคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น 

อำเภอพระพุทธบาท ได้แก่ ตำบลพุกร่าง ตำบลห้วยป่าหวาย ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยนำยาบ้า 
มาจำหน่ายในพื้นที ่

อำเภอบ้านหมอ พื้นที่แพร่ระบาดเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลบ้าน ตำบลตลาดน้อย ตำบลสร่างโศก 
และพ้ืนที่รอยต่อกับอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยที่นำยาบ้ามาจำหน่ายในพ้ืนที่ 
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สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
ภาพรวมสถานการณ์การค้ายาเสพติดปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการประเมินสถานะ

หมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) พบว่า สถานการณ์การค้ายาเสพติดของจังหวัด
สระบุรี ลดลงร้อยละ 33.18 และจำนวนยาบ้าที่จับกุมได้มีจำนวน 4,320 คดี ผู้ต้องหา 4,366 คน จำนวน 
ของกลาง (ยาบ้า) 4,314,706 เม็ด และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์รายอำเภอ พบว่า อำเภอเมืองสระบุรี 
มีจำนวนคดีสูงสุด ที ่จำนวน 744 คดี ผู ้ต้องหา 747 คน  รองลงมา คือ อำเภอหนองแค จำนวน 611 คดี 
ผู้ต้องหา 629 คน อำเภอแก่งคอย จำนวนคดี 372 คดี ผู้ต้องหา 373 คน อำเภอพระพุทธบาท จำนวน 331 คดี 
ผู้ต้องหา 332 คน และ อำเภอบ้านหมอ จำนวน 255 คดี ผู้ต้องหา 259 คน ตามลำดับ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 พบว่า อำเภอเมืองสระบุรี มีการแพร่ระบาด-ยาเสพติด

มากที่สุด รองลงมา คือ อำเภอหนองแค อำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอบ้านหมอ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา พบว่า มีการแพร่ระบาดในระดับชุมชนและสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้
แรงงาน การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องมานโยบายของ คสช.ที่ 108/2557 ที่เน้นในการนำผู้เสพ 
เข้ารับการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ จึงทำให้จำนวนเสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาลดลง 

กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 15 – 40 ปี และพบว่าแล้วกลุ่มที่นิยมใช้ยาเสพติด
ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง และคนว่างงาน 

ตัวยาเสพติดที่มีการค้า แพร่ระบาด และควรเฝ้าระวังในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา 
กลุ่มเป้าหมายที่เสพ ได้แก่ วัยรุ่น เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน อายุระหว่าง 15 – 40 ปี 
สถานที่เสพ ได้แก่ บ้านพัก ห้องเช่า 
แหล่งที่มาของยาเสพติด ได้แก่ จังหวัดใกล้เคียง เช่น พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
แหล่งมั่วสุมยาเสพติดในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนเขายิงเป้า ชุมชนเขาคูบา 1 และ 2 เทศบาลเมืองสระบุรี 
เส้นทางในการลำเลียง ได้แก่ 
 - ถนนสายหลัก ทางรถยนต์ใช้เส้นทาง ถนนพหลโยธิน, ถนนมิตรภาพ 
 - ถนนสายรอง ทางรถยนต์ใช้เส้นทาง โพธิ์พระยา–ท่าเรือ, กรุงเทพ–หล่มสัก, วิหารแดง–

นครนายก, หนองแค–ภาชี 
รูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติด มักซุกซ่อนในห้องนอน กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง กระเป๋าสตางค์ 

กระเป๋าคาดเอว ซุกซ่อนในรถยนต์ ในกระติกน้ำใต้ชั้นโฟม ในชักโครก ใส่หม้อไหฝังในดินใกล้จุดเลี้ยงสุนัข 
ใต้หลังคาบ้าน และยัดใต้ท่ีนอน เป็นต้น 
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การบรรจุ  ยาบ้า  บรรจุหลอดกาแฟ บรรจุถุงสีฟ้าปิดผนึกด้านบน 
  ไอซ ์  บรรจุถุงพลาสติกใสปิดผนึกด้านบนห่อหุ้มด้วยเทปดำ 
  กัญชา  บรรจุห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ 
ราคายาเสพติด ยาบ้า  ราคา 50 – 100 บาท/เม็ด 
  ไอซ ์  ราคา 2,200 บาท/กรัม 
  กัญชา  ราคา 100 – 200 บาท/ห่อ 
  พืชกระท่อม ราคา 60 บาท/100 ใบ 
  สารระเหย ราคา 30 – 50 บาท/กระป๋อง 
สัญลักษณ/์องค์ประกอบสารเคมี ยาบ้า มีลักษณ์เป็นเม็ดสีส้ม และเม็ดสีเขียว มีอักษร WY 
    ไอซ ์มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น 
ที่มา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ปี 2563 

 

    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
จังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
ผู้สูงอายุ จำนวน 113,003 คน แยกเป็น ผู้ชาย จำนวน 48,583 คน ผู้หญิง จำนวน 64,420 คน 
จำนวนคนพิการ จำนวน 21,100 คน แยกเป็น ผู้ชาย 10,748 คน ผู้หญิง จำนวน 10,352 คน 

ตารางแสดงข้อมูลการสังคมสงเคราะห์ จังหวัดสระบุรี 
ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผู้สูงอายุ 48,583 64,420 113,003 
คนพิการ 10,748 10,352 21,100 
  ทางการเห็น 558 463 1,021 
  ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1,900 1,952 3,852 
  ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 5,932 6,337 12,269 
  ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 661 394 1,055 
  ทางสติปัญญา 652 591 1,243 
  ทางการเรียนรู้ 159 36 195 
  ทางออทิสติก 119 26 145 
  พิการมากกว่า 1 ประเภท 765 553 1,318 
  ไม่ระบุ 2 0 2 
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ตารางแสดงจำนวนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 
ระดับ ชาย หญิง รวม 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 13 8 21 
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 88 170 258 
สภาเด็กและเยาวชนตำบล 694 1,041 1,735 

รวม 795 1,219 2,014 
 

งานสังคมสงเคราะห์จะเป็นการทำงานด้านการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

เด็กและเยาวชนให้การพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
เด็กเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์สงเคราะห์เด็กในครอบครัวและชุมชนจัดหาครอบครัวทดแทนแก่เด็ก  
การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์และพัฒนาคนไร้ที่พ่ึงให้มีศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ไม่เป็นปัญหาต่อสังคม 

ผู้สูงอายุสงเคราะห์ช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 อาทิ กองทุนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
มหกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

สตรีส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี โครงการส่งเสริมให้เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี การรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

คนพิการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้แก่ การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การช่วยเหลือดา้น
กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยเหลือความพิการ การส่งเสริมด้านอาชีพ การจ้างงานคนพิการ การสนับสนุนเงินทุน
เพื่อประกอบอาชีพ การจัดบริการล่ามภาษามือ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสำหรับคนพิการ การส่งคนพิการเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สำหรับครอบครัว
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยเหตุสุดวิสัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

-50- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมายถึง การขนส่งคนเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการ
กำหนด แบ่งเป็น 4 หมวด คือ 

1) เส้นทาง หมวด 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง 

2) เส้นทาง หมวด 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ซึ ่งมีจุดเริ ่มต้นจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค  

3) เส้นทาง หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางระหว่าง
จังหวัดหรือคาบเก่ียวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค  

4) เส้นทาง หมวด 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตจังหวัด       
ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยออกจากเส้นทาง
สายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน  
           เส ้นทาง รถขนาดเล็ก หมายถึง การขนส่งคนและสิ ่งของรวมกันเพื ่อส ินจ้าง ตามเส้นทางที่
คณะกรรมการกำหนด ด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและ น้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม (ปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนเป็นรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดสระบุรีมีเส้นทางเดินรถจำนวน 32 เส้นทางดังตารางต่อไปนี้ 

                             ตารางเส้นทางการเดินรถท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรี 

    ที่มา: สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบรุี ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

           จังหวัดสระบุรี เป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางบกจังหวัดหนึ่ง มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด 
ตลอดจนทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด  
ได้สะดวกทุกฤดูกาล มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายตะวันออก (เฉพาะขนส่งสินค้า) 
ผ่าน โดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านด้านอำเภอหนองแซง อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย และ

เส้นทาง จำนวนเส้นทาง 
หมวด 1 เส้นทางในเขตเทศบาล 3 

หมวด 2 เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ - สระบุรี 1 

หมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดต่างๆ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบ) 9 

หมวด 4 เส้นทางระหว่างอำเภอกับอำเภอ หมู่บ้าน หรือชุมชนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี 19 

รถขนาดเล็ก เส้นทางระหว่างอำเภอกับอำเภอ หมู่บ้าน หรือชุมชนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี - 
รวม 32 
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อำเภอมวกเหล็ก ทางรถไฟสายเหนือจะผ่านด้านอำเภอบ้านหมอ และอำเภอหนองโดน ส่วนทางรถไฟสาย
ตะวันออกจะผ่านอำเภอแก่งคอย และอำเภอวิหารแดง ดังนี้ 
 - เส้นทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึง จังหวัดสระบุรี 
รวมระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร 

ตารางแสดงเส้นทางเดินรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 1 (เส้นทางในเขตเทศบาล) 
หมวด มาตรฐาน สายท่ี ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 

(กม.) 
1 ม.3 ธ 2 โรงเรียนวดัท่าวัว - วัดหนองบัว บริษัท วิหารแดงขนส่ง 

จำกัด 
ไป 12 

กลับ 24 
1 ม.3 ธ 8 หมู่บ้านจัดสรรหมู่ที่ 3 - วัดป่าสัก สหกรณ์เดินรถสระบรุี จำกัด 11 
1 ม.2 (จ) 

ที่มิใช่รถ
โดยสาร 

9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดั
สระบรุี - ศาลจังหวัดสระบุร ี

บริษัท เอสบี ทรานสิท 
จำกัด 

22 

 
ตารางแสดงเส้นทางเดินรถประจำทางท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 2 

(เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – สระบุรี) 
หมวด มาตรฐาน เท่ียวแรก/

เท่ียวสุดท้าย 
สาย
ที ่

ชื่อ
เส้นทาง 

ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 
(กม.) 

ระยะเวลา 
(ชม.) 

2 ม.2 
ม.2 (จ.) 

ม.2 (จ)(เยียวยา) 

05.00/18.00 
05.00/18.30 
05.00/18.30 

904 กรุงเทพฯ 
- สระบุร ี

บริษัท ขนส่ง จำกัด 108 1.44 ชม. 
 

 
ตารางแสดงเส้นทางเดินรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 3 

(เส้นทางระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดต่างๆ) 
หมวด มาตรฐาน สายท่ี ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 

(กม.) 
3 ม.2 

ม.2 (จ.) 
ม.2 (จ)(เยียวยา) 

102 สระบรุี - ปราจีนบรุ ี บริษัท 102 พัฒนา จำกัด 90 

3 ม.2 
ม.2 (จ.) 

ม.2 (จ)(เยียวยา) 

104 สระบรุี - ลพบุร ี บริษัท ขนส่ง จำกัด 45 

3 ม.3 162 สระบรุี - หล่มสัก (ข) บริษัท ขนส่ง จำกัด 285 
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ตารางแสดงเส้นทางเดินรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 3 
(เส้นทางระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดต่างๆ) (ต่อ) 

หมวด มาตรฐาน สายท่ี ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 
(กม.) 

3 ม.2 
ม.2 (จ.) 

ม.2 (จ)(เยียวยา) 

323 นครนายก - สระบุร ี บริษัท บ้านนาขนส่ง จำกัด 57 

3 ม.2 
ม.2 (จ.) 

341 สระบรุี – จันทบุร ี
ช่วง  สระบุรี – ตลาดโรงเกลือ 
       ลพบุรี - ตลาดโรงเกลือ 
       อยุธยา – ตลาดโรงเกลือ 
ตัดช่วง  จันทบุรี - กบินทร์บุรี 

บริษัท วิหารแดงขนส่ง 
จำกัด 

399 
225 
270 
261 
215 

3 ม.2 
ม.2 (จ.) 

ม.2 (จ)(เยียวยา) 

358 สระบรุี – พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ใจเพชรขนส่ง 

67 

3 ม.2 (จ) 
ม.3 (ธ) 

464 สุพรรณบุรี - สระบรุ ี
ช่วง สระบุรี - ท่าหลวง 

บริษัท ขนส่ง จำกัด 112 
18 

3 ม.3 601 ลพบุรี - วังม่วง บริษัท ลพบุรีสหกิจการ
ขนส่ง จำกัด 

68 

3 ม.3 (ธ/ส) 688 วังน้อย - วัดหนองโสน - วัดราษฏร์
เจริญ 

สหกรณ์อยุธยาเดินรถ 
จำกัด 

19 

 
ตารางแสดงเส้นทางเดินรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 

(เส้นทางระหว่างอำเภอกับอำเภอ) 
หมวด มาตรฐาน สายท่ี ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 

(กม.) 
4 ม.3 1023 สระบรุี – หนองแซง (ข) 

ช่วง สระบุรี - โรงทอกระสอบ 
บริษัท ขนส่ง จำกัด 18 

4 
4 ม.3 (ธ/ส) 1024 สระบรุี – ท่าลาน – บ้านหมอ 

ช่วง สระบุรี - วัดบำเพ็ญพรต 
      สระบุรี - วัดเขตสว่าง 
      สระบุรี - บ้านชุ้ง 
      สระบุรี – สำนักงานขนส่งจังหวัด 
สาขาอำเภอบ้านหมอ 

ห่างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขนส่ง 35 
18 
20 
26 

4 ม.3 (ธ) 1028 สระบรุี – หนองแซง (ก) บริษัท ขนส่ง จำกัด 24 
4 ม.3 (ธ/ส) 1029 สระบรุี – วิหารแดง บริษัท วิหารแดงขนส่ง จำกัด 28 
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ตารางแสดงเส้นทางเดินรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 
(เส้นทางระหว่างอำเภอกับอำเภอ) (ต่อ) 

หมวด มาตรฐาน สายท่ี ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ ระยะทาง 
(กม.) 

4 ม.3 (ธ/ส) 1030 พระพุทธบาท - วัดสุวรรณคีรบี้านกลับเก่า 
ช่วง พระพุทธบาท - สถานีรถไฟหนองโดน 

บริษัท กิตติโรจน์
วัฒนา จำกัด 

18 
 

12 
4 ม.3 (ธ) 2150 สระบรุี – บ้านโคกกรุง บริษัท สหายสระบุรี

เดินรถ จำกัด 
13 

4 ม.3 (ธ) 2155 แก่งคอย – ชะอม 
ช่วง แก่งคอย - ชำผักแพว 

บริษัท แก่งคอย
มิตรภาพ จำกัด 

24 
16 

4 ม.3 (ธ) 2161 สระบรุี – บ้านชุ้ง บริษัท รุ่งเรือง
สระบรุีขนส่ง จำกัด 

20 

4 ม.3 (ธ) 2211 สระบรุี – แก่งคอย (ข) บริษัท สหายสระบุรี
เดินรถ จำกัด 

15 

4 ม.3 (ธ) 2230 สระบรุี - หน้าพระลาน สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

20 

4 ม.3 (ธ) 2287 สระบรุี - วนอุทยานน้ำตกเจด็สาวน้อย บริษัท แก่งคอย
มิตรภาพ จำกัด 

50 

4 ม.3 (ธ) 2357 สระบรุี - บ้านซับน้อยเหนือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
จิรทัศน์เดินรถ 

97 

4 ม.3 (ธ/ส) 2541 วงกลมตลาดนิคมพระพุทธยาท – บ้าน
สวนสำราญ 

สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

22 

4 ม.3 (ธ/ส) 2542 วัดแก่งคอย - ถ้ำโพธิสัตว ์ สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

18 

4 ม.3 (ธ/ส) 2545 ตลาดนคิมพระพุทธบาท – บ้านเขาวง สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

15 

4 ม.3 (ธ/ส) 2547 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดสระบรุี - พระ
พุทธฉาย – หมู่บ้านป่าไม ้

สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

19 

4 ม.3 (ธ) 6149 สระบรุี – วัดบัวลอย 
ช่วง สระบุรี - หนองโน - หนองแซง 

บริษัท หนองโน
ภิญญ์ทอง จำกัด 

27 
29 

4 ม.3 (ธ) 6150 สระบรุี – หินดาด 
ช่วง สระบุรี - แก่งคอย 

สหกรณ์เดินรถ
สระบรุี จำกัด 

36 
17 

4 ม.3 (ธ) 6156 พระพุทธบาท - พุแค บริษัท พระพุทธ
บาท-พุแคเดินรถ 
จำกัด 

12 

ที่มา: สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
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- ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายตะวันออก (เฉพาะขนส่งสินค้า)  
ผ่านโดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จะผ่านด้านอำเภอหนองแซง อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย  
และอำเภอมวกเหล็ก ทางรถไฟสายเหนือจะผ่านด้านอำเภอบ้านหมอ และอำเภอหนองโดน ส่วนทางรถไฟสาย
ตะวันออกจะผ่านอำเภอแก่งคอย และอำเภอวิหารแดง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
 
    5.2 การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได้ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ ประชาชนภายในจังหวัด
สระบุรี จำนวน 213,774 ราย โดยจำหน่ายรวม 6,459.003 ล้านหน่วย ให้แก่ท่ีอยู่อาศัย จำนวน 497.693 ล้านหน่วย 
กิจการขนาดเล็ก จำนวน 165.004 ล้านหน่วย กิจการขนาดกลาง จำนวน 502.785 ล้านหน่วย กิจการขนาดใหญ่ 
จำนวน 3,269.237 ล้านหน่วย และ ประเภทอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กร
ที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราวและไฟฟรี จำนวน 2,024.242 ล้านหน่วย ซึ่งตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ เปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การให้บริการแก่ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี  สามารถ
ให้บริการได้อย่างพอเพียง  
           สำหรับประชาชนบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัด
โครงการ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ
และหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ อบต. ในพ้ืนที่ 
 

    5.3 การประปา 
ตารางแสดงพ้ืนที่ให้บริการของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สาขาสระบุรี ดังนี้ 
พ.ศ. จำนวนผู้ใช้น้ำ 

(ราย) 
กำลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

พื้นที่ให้บริการ 

2559 59,648 81,600 กปภ.สาขาพระพุทธบาท 
กปภ.สาขาหนองแค 
กปภ.สาขามวกเหล็ก 
กปภ.สาขาบ้านหมอ 

2560 61,891 81,600 
2561 64,389 81,600 
2562 66,882 127,926 
2563 70,034 124,008 
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ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา 

จำนวนผู้ใช้น้ำแยกตามประเภท (ราย) 

ที่อยู่
อาศัย 

ราชการ 
ธุรกิจ
ขนาด
เล็ก 

รัฐวิสาห
กิจ 

ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

อุตสาห 
กรรม 

อัตราค่าน้ำ
คงที ่

รวม 

พระพุทธบาท 15,209 145 1,976 18 287 56 - 17,691 
หนองแค 27,935 216 2,698 22 664 64 - 31,599 
มวกเหล็ก 13,276 160 1,760 31 360 47 1 15,635 
บ้านหมอ 3,775 44 380 9 51 14 - 4,273 
รวม 60,195 565 6,814 80 1,362 181 1 69,198 

 
ตารางแสดงข้อมูลการใช้นำ้ประปา 

ปี น้ำประปาที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม./วัน) 

น้ำประปาที่ต้องการใช้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

2563 1,139,275 1,103,423 803,422 
 

ตารางปริมาณการจ่ายน้ำประปาและมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563) 

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา 

ปริมาณน้ำ
จำหน่าย 

ปริมาณน้ำ
ผลิต 

ปริมาณน้ำ
จ่ายฟรี 

อัตราการใช้
น้ำ ลบ.ม./ 

รายได้รวม 

(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ลบ.ม) ราย/เดือน (ล้าน/บาท) 
พระพุทธบาท 4.340 6.339 93 20.909 78.426 
หนองแค 11.248 16.748 22,489 30.256 232.599 
มวกเหล็ก 6.009 8.798 7,197 32.751 125.226 
บ้านหมอ 1.034 1.594 1,599 20.532 17.890 

รวม 22.631 33.479 31,378 104.448 454.141 
หมายเหตุ ปริมาณน้ำจ่ายฟรี หมายถึง น้ำที่จ่ายให้กับส่วนราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น กรณีเกิดภัยแล้งน้ำท่วม

และใช้น้ำในการดับเพลิง ฯลฯ 
ที่มา: การประปาส่วนภมูิภาคเขต 2 
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    5.4 โทรศัพท์ 
การสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ของประชากรจังหวัดสระบุรี 

ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (ไม่เคลื่อนที่) จำนวน 63,544 หมายเลข มีผู ้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 584,981 คน ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 85,331 คน มีผู้ใช้งานอินเตอรเ์น็ต 
จำนวน 399,408 คน ไม่ได้ใช้งานอินเตอร์เน็ต จำนวน 270,904 คน มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 
211,902 คน และ ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 458,410 คน  

ตารางจำนวนประชากรที่มีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556-2560 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จำนวนประชากร 629,216 633,460 637,673 640,065 642,040 
การมีโทรศัพท์มือถือใช้ 462,501 535,957 543,730 557,040 584,981 
การใช้คอมพิวเตอร์ 219,136 255,790 241,042 228,157 211,902 
การใช้อินเตอร์เน็ต 164,169 235,145 283,920 337,997 399,408 
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบ 

การติดต่อสื ่อสารทางด้านโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้สอดคล้องและทันกับความต้องการ  
ของประชาชน โดยได้พัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั ้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย เพื ่อเป็นการเพ่ิม  
ช่องทางการให้บริการ 

ตารางการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทางด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง 
 

ชุมสายที่เปิดใช้บริการ 180 ชุมสาย 
เลขหมายโทรศัพท์   

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี (เลขหมายเต็ม) 63,544 เลขหมาย 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้ใช้บริการ 33,024 เลขหมาย 
แยกประเภทของผู้ใช้บริการ   
1. ธุรกิจ 7,778 เลขหมาย 
2. บ้านพัก 26,241 เลขหมาย 
3. ราชการ 574 เลขหมาย 
4. โรงเรียน 203 เลขหมาย 
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ชุมสายที่เปิดใช้บริการ 180 ชุมสาย 
เลขหมายโทรศัพท์   

5. อบต. 85 เลขหมาย 
6. กรมการปกครอง 18 เลขหมาย 
7. กฟภ. 11 เลขหมาย 
8. ใช้ในกิจการ บมจ.ทีโอที 574 เลขหมาย 
9. โทรศัพท์สาธารณะ 1,741 เลขหมาย 
รวมเลขหมายที่เปิดใช้ณ 30 ส.ค.56 37,225 เลขหมาย 
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 18,008  Port 
บริการ 3G 36 Site 
ICT Free Wi-Fi   เปิดใช้งานแล้ว 60 แห่ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 296 แห่ง 
One Tablet Per Child  เปิดให้บริการ 58 แห่ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 192 แห่ง 

 ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

 
    5.5 ไปรษณีย์ การสื่อสาร การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 จังหวัดสระบุรีมีที ่ทำการไปรษณีย์ทุกอำเภอ และมีเคาเตอร์ไปรษณีย์ให้บริการ รวม 21 แห่ง 
มีเคาเตอร์ไปรษณีย์ประจำอำเภอ ในห้างสรรพสินค้า และสถานีบริการน้ำมันต่างๆ ให้บริการครอบคลุม 
ในทุกพ้ืนที่อำเภอ 
 

การสื่อสาร ปี 2563 จังหวัดสระบุรีมีการสื่อสารโทรคมนาคมดังนี้ 
ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข   37 แห่ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบAM    1 สถานี 
สถานีวิทยุเครื่องส่ง AM 111,000 กิโลวัตต์   1 แห่ง 
(กรมประชาสัมพันธ์) 
สถานีวิทยุกระจายเสียง FM (วิทยุชุมชน) 55 สถานี 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   15 ฉบับ  
เคเบิลทีวีท้องถิ่น      9 สถานี 

          ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบรุ ี
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
 ด้านการเกษตร 
 จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั ้งหมด 2,235,304 ไร่ จำนวน 13 อำเภอ โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร 762,177 ไร่ หรือร้อยละ 34.10 และเนื้อการเกษตรนอกถือครอง 574,470 ไร่ หรือร้อยละ 25.70 
ของเนื้อที่ทั้งหมด 

สำหรับเนื้อที ่ถือครองทางการเกษตรเป็นที ่พืชไร่ /พืชผัก/ไม้ดอก มากที่สุด จำนวน 387,744 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.35 รองลงมา คือ นาข้าว 326,201 ไร่ หรือร้อยละ 14.59 สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น 47,750 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.14 และ อื่นๆ 482 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ตามลำดับ โดยมีพื้นที่
เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 196,518 ไร่ และพื้นที ่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,759,764 ไร่  
ดังตารางแนบท้ายนี ้

ตารางข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม 
ประเภท ไร่ ร้อยละ 

เนื้อท่ีทั้งหมด 2,235,304 100 
เนื้อท่ีป่าไม้ 572,988 23.62 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 762,177 34.10 
- นาข้าว 326,201 14.59 
- พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก 387,744 17.35 
- สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 47,750 2.14 
- อ่ืนๆ 482 0.02 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 574,470 25.70 

 
 พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ กระจายอยู่ในตอนบนของจังหวัด ในเขตอำเภอมวกเหล็ก อำเภอพระพุทธบาท  อำเภอแก่งคอย 
ตามลำดับ รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน ในจังหวัดสระบุรี จะทำนาในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอำเภอหนองแค อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอหนองแซง 
อำเภอเสาไห้ อำเภอเมือง อำเภอวิหารแดง อำเภอพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
มูลค่าเศรษฐกิจด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 11,524 ล้านบาท 
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ตารางข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ข้าว 326,201 209,748 643 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 195,584 155,098 793 
อ้อยโรงงาน 101,440 526,175 9,705 
มันสำปะหลังโรงงาน 82,559 266,583 3,229 

 
สหกรณ์ การรวมกลุ่ม และแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น 
ข้อมูลสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตร การรวมกลุ่ม และแหล่งเงินทุนในจังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
จำนวน 36 แห่ง สมาชิกท้ังสิ้น 35,679 ราย ทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 968,521,669.48 บาท สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร จำนวน 45 แห่ง สมาชิกทั้งสิ้น 36,548 ราย ทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,995,543,543.75  บาท 
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 66 แห่ง สมาชิกทั้งสิ้น 5,108 ราย ทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 6,705,820 บาท 

 
     6.2 การประมง 

จังหวัดสระบุรี ในปี 2563 มีผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิด ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยง ได้แก่  ปลาดุก 
บิ๊กอุย ปลาทับทิมในกระชัง ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาเบญจพรรณ (ปลานิล ตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์ 
จาระเม็ดน้ำจืด และสวาย) นิยมเลี้ยงในร่องสวนและบ่อดินขนาดใหญ่ สัตว์น้ำที่ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ ปลาดุก 
บิ๊กอุย ปลาทับทิมในกระชัง ปลานิล และปลาตะเพียน ตามลำดับ โดยในสัตว์น้ำที่ให้ผลผลิตมากที่สุดตามลำดับ 
ดังนี้ 

ลำดับที่ 1 ปลาดุกบิ๊กอุย ผลผลิต 10,170,740 กิโลกรัม พ้ืนทีก่ารเพาะเลี้ยง 1,428.77 ไร่ มีจำนวน 1,662 
บ่อ/กระชัง มีเกษตรกร จำนวน 670 ราย ต้นทุนการผลิต 26 บาท/กก. ราคาเฉลี่ย 32 บาท/กก. มูลค่าการผลิต
ทั้งสิ้น 325,463,680 บาท 

ลำดับที่ 2 ปลานิลในบ่อดิน ผลผลิต 1,562,580 กิโลกรัม พื้นที่การเพาะเลี้ยง จำนวน 2,250.18 ไร่  
มีจำนวน 1,665 บ่อ/กระชัง มีเกษตรกร จำนวน 1,236 ราย ต้นทุนการผลิต 25 บาท/กก. ราคาเฉลี่ย 35 บาท/กก. 
มูลค่าการผลิตทั้งสิ้น 325,463,680 บาท 

ลำดับที่ 3 ปลาทับทิมในกระชัง ผลผลิต 593,390 กิโลกรัม พื้นที่เพาะเลี้ยง 61.13 ไร่ มีจำนวน 344 
บ่อ/กระชัง มีเกษตรกร จำนวน 103 ราย ต้นทุนการผลิต 60 บาท/กก. ราคาเฉลี่ย 70 บาท/กก. มูลค่าการผลิต
ทั้งสิ้น 41,537,300 บาท 
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เนื่องจากปลานิลและปลาตะเพียนต้องใช้เวลาในการเลี้ยงอย่างน้อย 8-12 เดือน จึงจะสามารถจับได้  
ซึ่งใน 1 ปี สามารถเลี้ยงได้เพียง 1 ครั้ง ประกอบกับในช่วงปลายปี 2563 จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจาก
สภาวะภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้ตามความต้องการ 

 
ตารางแสดงจำนวนพันธุ์ปลา ผลผลิตและพ้ืนที่เพาะเลี้ยง  

ลำดับที่  ชนิดสัตว์น้ำ  จำนวนผลผลิต 

(กก.) 
พื้นที่เพาะเลี้ยง ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ มูลค่าผลผลิต  

(บาท) (บาท) 
1 ปลาดุก 10,170,740       1,428.77 ไร่  32 325,463,680 
2 ปลานิล 1,562,580    2,250.18 ไร่ 35 54,690,300 
3 ปลาทับทิม 593,390 61.13 ไร่  70 41,537,300  

รวม 12,326,710 3,740.08 
 

421,691,280 
 

ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดสระบุรี  

อำเภอ 
รายละเอียดข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

จำนวน 
(ตำบล) 

จำนวนเกษตรกร 
(ราย) 

จำนวน 
(ฟาร์ม) 

จำนวน
บ่อ 

เนื้อท่ีเลี้ยง 
(ไร่) 

ปริมาณผลิต
ทั้งปี (ตัน) 

เมือง 10 89 89 91 103.43 75.28 
หนองแซง 9 109 109 98 74.57 54.48 
วิหารแดง 6 130 130 107 693.29 449.42 
หนองแค 18 238 238 390 1,382.35 2,833.32 
ดอนพุด 4 103 103 111 156.28 61.74 
แก่งคอย 13 421 421 678 423.75 1,126.93 
วังม่วง 3 102 102 255 179.31 1,730.72 
มวกเหล็ก 6 169 169 207 236.55 358.62 
หนองโดน 4 309 309 616 699.49 2,243.61 
เฉลิมพระเกียรต ิ 5 138 138 178 119.76 196.63 
เสาไห ้ 11 147 147 271 133.96 394.64 
บ้านหมอ 9 214 214 243 238.26 206.77 
พระพุทธบาท 8 198 198 426 409.42 2,594.55 

รวม 106 2,367 2,367 3,671 4,850.42 12,326.71 
ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ข้อมูลเดือนกันยายน 2563 
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         6.3 การปศุสัตว ์
         จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตโคนมและไก่เนื้ออยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 ของประเทศตามลำดับ มีการ
เลี ้ยงไก่เนื้อกระจายอยู่ทุกอำเภอ ส่วนการเลี้ยงโคนมมีพื้นที่ที ่เลี ้ยงหนาแน่นอยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก  
อำเภอวังม่วงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี มีศักยภาพสูงในการเลี้ยงโคนมและไก่เนื้อ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเหมาะสม 
เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อเพื่อการส่งออกขนาดใหญ่  
มีศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรในราคาประกันที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนม ส่วนอัตรา
การขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์คงที่ เนื่องจากยังคงประสบปัญหาเรื่องการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในและต่างประเทศ ทำให้อัตราการขยายตัวและส่งออกน้อยลง ส่วนด้านโคนม นั้น 
อยู่ในเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) กับประเทศที่เป็นผู้ผลิต
น้ำนมรายใหญ่ของโลก เกษตรกรจึงต้องควบคุมปริมาณการผลิต รวมทั้งพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ของน้ำนมดิบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีมีการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ มีทั้งสิ้น 9 ชนิด 
ประกอบด้วย 1) ไก่เนื้อ 17,501,462 ตัว 2) ไก่ไข่ 1,258,429 ตัว 3) เป็ด 933,319 ตัว  4) สุกร 174,742 ตัว 
5) โคนม 152,166 ตัว (น้ำนมโค 884 ตัน/วัน โครีดนม จำนวน 68,000 ตัว) 6) โคเนื ้อ 29,238 ตัว  
7) แพะ 21,682 ตัว 8) กระบือ 14,497 ตัว  และ 9) แกะ 2,322 ตัว 

     
    6.4 การท่องเที่ยว 
         จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที ่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส่งผลให้มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีความหลากหลาย ทั ้งทางด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสามารถ
จำแนกแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้ 

                             แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี 
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) 
❖ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย มีน้ำตกที่เกิด

ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ ของเทือกเขาใหญ่น้ำตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเส้นทางเดินป่า มีน้ำตกที่มี
ความสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้ำตกเจ็ดคตเหนือ น้ำตกเจ็ดคตกลางน้ำตกเจ็ดคตใต้ น้ำตกเจ็ดคตใหญ่ 
น้ำตกโกรกอีดก 

❖ เขาหินปูนพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ 3,200 ไร่ 
ขุนเขาแห่งนี้มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า  
14 ยอด เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง 

❖ ลำธารมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก ลำธารที่กั้นระหว่าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้ำผุดจากใต้ดิน ทำให้มี  
น้ำไหลตลอดทั้งปี ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ผ่านดินแดนป่าดิบชื้นสลับป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอด
เส้นทาง 

❖ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร่ ในช่วง
ประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสมสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน  
ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก 
เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า ลิง หมูป่า และนกนานาชนิด ที่สำคัญได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ในบริเวณอุทยานฯ มีน้ำตก 
และอ่างเก็บน้ำสวยงามหลายแหล่ง ดังนี้ น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโพธิ์หินดาษ น้ำตกโตนรากไทร อ่างเก็บน้ำ  
ซับปลากั้ง อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว บึงหนองโพธิ์ 

❖ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ มีต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ 

❖ น้ำตกป่าลานหินดาด หมู่ 6 ตำบลวังม่วง มีน้ำตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติสมบูรณ์ 
❖ น้ำตกตะพานหิน หมู่ 5 บ้านตะพานหิน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง เป็นลำน้ำตกใสสะอาด 

ธรรมชาติร่มรื่น 
❖ แก่งคันนา อยู่ที่ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง เป็นเกาะแก่งกลางลำน้ำป่าสัก เป็นโขดหินสลับกับ

น้ำใสไหลสวยงาม  
❖ ทะเลบ้านหมอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหมอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ ลักษณะเป็นบึง เป็นที่อาศัย

ของสัตว์น้ำนานาชนิด บรรยากาศร่มรื่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงนกเป็ดน้ำที่บินหนี
อากาศหนาวจากไซบีเรียมาลงเล่นน้ำ  

❖ น้ำตกซับเหว หมู่ 6 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก เป็นน้ำตกแห่งใหม่ท่ีพบในอำเภอมวกเหล็ก 
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❖ ถ้ำศรีวิไล หมู่ 2 บ้านหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีสำนักสงฆ์
ตั้งอยู่ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะล้านนา และยังมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  

❖ ถ้ำวิปัสสนาเนรมิต อยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  
ตามธรรมชาติ 

❖ ถ้ำพุทธสุโสทอง (วิมานแก้ว) ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นถ้ำ
หินปูนสวยงาม 

❖ ถ้ำดาวเขาแก้ว ตั้งอยู่ที ่ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก เป็นถ้ำที่มีจุดสีแดง สีดำ  และ 
สีน้ำตาล อยู่บนเพดานถ้ำ เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงาม และมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

❖ ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ำบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโสก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย เป็นถ้ำที่มี
หินงอกหินย้อยสวยงาม 

❖ ถ้ำผาเสด็จ อยู่ที่บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย เป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จและทรงจารึกพระ
ปรมาภิไธยไว้ 

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/โบราณสถาน (Historical Attraction) 
❖ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และรอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท 

มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจพันธ
คีรี เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อประมาณ ๓๕๐ ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จัก
และสักการบูชาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

❖ บ่อพรานล้างเนื้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ใกล้กับวัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหาร ลักษณะเป็นหินขนาดย่อม ที่บริเวณปากบ่อมีรอยคล้ายเข่าคน ใกล้บริเวณนี้มีหินลาด และมีหลุม
ลึกลงไป มีขนาดเท่ากระป๋องนม น้ำที่ไหลจากหลุมนี้ถือกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติเล่าว่า พรานบุญผู้พบ
รอยพระพุทธบาทเป็นนำเนื้อที่ล่าได้มาล้างที่บ่อ โดยคุกเข่าและก้มลงล้างเนื้อที่บ่อ ส่วนหลุมขนาดเท่ากระป๋องนม 
คือ รอยปักหอกของพรานบุญ ซึ่งมีน้ำไหลออกมาไม่ขาด 

❖ พิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นที่เก็บรวบรวม
ศิลปวัตถุอันมีค่ายิ่ง เช่น เครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริด
โบราณศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าแก ่พัดยศของพระสมัยต่างๆ 

❖ พระตำหนักท้ายพิกุล เป็นพระราชวังโบราณอยู่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารปัจจุบัน
ไม่มีซากตำหนักปรากฏอยู่คงมีแต่เกยช้างและซากกำแพงเป็นเขตโดยรอบ 
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❖ ตำหนักธารเกษม ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง โปรดเกล้าให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อคราวเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง 
ปัจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตำหนัก 

❖ ตำหนักสระยอ อยู่ที ่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เป็นพระตำหนักที ่สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองโปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาตามเส้นทางที่เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ปัจจุบันเหลือเพียงรอย
ฐานตำหนัก 

❖ ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง อยู่ที่ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท เป็นแหล่งโบราณคดีสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ 

❖ พระพุทธฉาย อยู่ที่วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี เป็นวัดที่อยู่เชิงเขา
ปถวี มีรอยพระพุทธรูปอยู่ที่บนชะง่อนผามีบันไดขึ้นไป รอบๆบริเวณมีความร่มรื่น มีถนนคอนกรีตขึ้นสู่ยอดเขา
สามารถนำรถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามและนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาซึ่งอยู่บนยอดเขาได้ 

❖ ถ้ำเขาแดง อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น เคยเป็นที่หลบภัยทางอากาศของทหารญี่ปุ่น 
❖ เขาครกหรือเขาส่องกล้อง อยู่ที่หมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี 

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม สภาพยังความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

❖ เขาเรดาห์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น เคยเป็นฐานที่ตั ้งปืนใหญ่ของทหารญี่ปุ่น
ปัจจุบันยังมีซากเจดีย์โบราณอยู่ 

❖ ถ้ำเขาทุเรียน อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น หมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล 
อำเภอเมืองสระบุรี เคยเป็นที่หลบภัยและเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารญี่ปุ่น 

❖ ถ้ำผาเสด็จ อยู่ที่หมู่ 5 บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย เป็นที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ 

❖ ถ้ำนารายณ์หรือถ้ำเขาวง หมู่ที ่ 5 บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท เป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  
มีอักษรมอญโบราณจารึกไว้ที่ปากถ้ำ 

❖ ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ และถ้ำธรรมทัศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย เป็นถ้ำที่มี
ภาพจำหลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดีและสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกา และยังมี
หินงอกหินย้อย บริเวณถ้ำยังเป็นแหล่งธรรมชาติมีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก 

❖ วัดสมุหประดิษฐาราม บ้านสวนดอก ตำบลสวนดอกไม้ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำด้วยศิลาทราย 
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม 

❖ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ เป็นวัดเก่าแก่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์สมัย
รัชกาลที่ 4 มีพระเจดีย์สวยงาม และพระพุทธรูปโบราณที่สวยงาม 
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❖ วัดป่าสว่างบุญ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด 
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร ทั้งหมดมี 9 ชั้น ตรงกลางเป็นองค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์ พระพุทธคยา 
ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศ
เนปาล โดยพระซึ่งเป็นตระกูลศากยะรุ่นสุดท้ายมอบให้มาบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย ศรีลังกา และ
สาธุชนได้นำมาร่วมบรรจุ ในพระมหาเจดีย์ 500 ยอดทุกองค์ ในจำนวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุทุกองค ์

6.5 การบริการและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 
ตารางแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีที่สำคัญ 

อำเภอ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงาน
ประเพณี/กิจกรรม ธรรมชาต ิ มนุษย์สรา้งขึ้น วัฒนธรรม/

ประวัติศาสตร ์
เมืองสระบุร ี 4 1 3 3 
แก่งคอย 5 1 6 1 
หนองแค - - 2 - 
วิหารแดง - - 1 - 
หนองแซง 1 1 1 1 
บ้านหมอ - 2 - 1 
ดอนพุด - - - - 
หนองโดน - - - - 
พระพุทธบาท - - 4 3 
เสาไห ้ 1 - 9 1 
มวกเหล็ก 14 4 2 2 
วังม่วง 1 1 1 - 
เฉลิมพระเกียรต ิ 1 1 1 - 

ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ข้อมลู ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 
 

❖ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวน ชุมชนไทยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ เสน่ห์บ้านเรือนไทย
ริมน้ำป่าสัก ที่ได้รับการอนุรักษ์ โดยชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน (โย-นก)  

❖ พักโฮมสเตย์ กับชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แบบไทยๆ เสน่ห์จากความโอบ
อ้อมอารี ในบรรยากาศบ้านริมน้ำป่าสัก อาทิ โฮมสเตย์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ และโฮมสเตย์ ตำบลดาวเรือง 
อำเภอเมืองสระบุรี 
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❖ ชุมชนหนองควายโซ (บ้านไร่กาแฟ) ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน 
และโรงงานคั่วกาแฟ โดยที่พัฒนาโดยคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

❖ โครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่การเกษตร 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีจินตนาการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด และสภาพที่ดินทำกินที่แห้งแล้ง 
ราษฎรมีฐานะยากจน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทรงมีพระราชดำริเมื ่อปี พ .ศ.2531 
ให้เจ้าหน้าที ่มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาและซื ้อที ่ดินติดกับวัดฯ แบ่งพื ้นที ่เป็น 2 แปลง เพื ่อศึกษาและสาธิต
การเกษตรให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปปฏิบัติใช้กับพ้ืนที่ของตนเองได้ 

❖ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่องุ ่น ไร่ผักปลอดสารพิษ สำหรับการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก  

❖ เที ่ยวฟาร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค .) อำเภอมวกเหล็ก 
ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเป็นแนวขนานด้วยเทือกเขาใหญ่ ทำให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้
เย็นสบาย เหมาะแก่การทำฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานสำหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มาแห่ง
การแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย” 

❖ ฟาร์มเลี้ยงผ้ึง ฮันนี่ ฮัท อำเภอวังม่วง เที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ที่เลี้ยงด้วยเกสรดอกทานตะวัน  
❖ ไร่องุ่น เป็นทิวแถวเรียงรายตลอดอำเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร ไร่องุ่น

เปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี อำเภอมวกเหล็ก 
❖ ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี EM เพื่อการปรับปรุงดิน และปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 
❖ ไร่ผักหวานป่า อำเภอบ้านหมอ ผักหวานป่า ให้โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

วิตามินบี 2 ผู้ที่ขาดวิตามินบี 2 จะทำให้เป็นโรคปากเปื่อย (ปากนกกระจอก) หรือถ้าขาดในวัยเด็กจะทำให้
ชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกรนได้ นอกจากนั้นยังเป็นสมุนไพรโดยสามารถแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ต้มดื่ม
เป็นยาลดไข้ และช่วยในการขับถ่ายได้ดี เกษตรกรในอำเภอบ้านหมอ ได้สืบทอดเทคนิคการปลูกผักหวานป่า 
ให้สามารถตัดยอดได้ตลอดทั้งปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม และซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงได้จากในไร่ 

❖ พักฟาร์มสเตย์ เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ่นบุกเบิก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า (ฟาร์มโคนม) ตำบลซับสนุ่น
อำเภอมวกเหล็ก   

❖ แหล่งไม้ล้อม จากถนนมิตรภาพ กลับรถ เพื่อเลี้ยวเข้าสู ่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222  
(กม.ที่ 120 ไปบ้านนา อ.นครนายก) สองข้างทางจะเต็มไปด้วยไม้ล้อมขนาดใหญ่ ที่ได้รับการฟูมฟัก เพ่ือส่งขาย
ให้กับผู้ประกอบการด้านการจัดสวน ตกแต่งอาคารสถานที่ หลากหลายด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดที่หายาก  อาทิ 
ปีป ลีลาวดี ปาล์ม เป็นต้น 
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การบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
❖ สปาในสถานประกอบการโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ และโรงพยาบาล

มิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก 
❖ สปาในสถานประกอบการภาคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมืองสระบุรี โรงแรม

มวกเหล็กพาราไดซ์ สวนสายป่านรีสอร์ท และอนามายา สปา อำเภอมวกเหล็ก 
         การบริการและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) 

❖ พายเรือคายัค/ล่องแก่ง โดยน้ำตกไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอดแห่งความ 
ท้าทาย ด้วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ำตกแห่งใหม่ของผืนป่าดงพญาเย็นที่มีความสูงกว่า 25 เมตร  

❖ สนามกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟมาตรฐาน เปิดให้บริการใน 3 ราย คือ ศูนย์กีฬากอล์ฟอดิศร 
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี สนามกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์ อำเภอมวกเหล็ก และสนาม
กอล์ฟ ซิสโกแลนด์ อำเภอบ้านหมอ 

❖ ท่องเที่ยวในศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี กิจกรรมที่ทางศูนย์การทหารม้า 
ค่ายอดิศร เปิดให้บริการคือ พิพิธภัณฑ์ทหารม้า สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและสนามยิงปืนค่ายอดิศร 

ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร 

   
 

❖ มวกเหล็ก ATVs อำเภอมวกเหล็ก ผู้ประกอบการที่ริเริ ่มบุกเบิก การท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู 
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ตารางแสดงข้อมูลกีฬา นันทนาการและพักผ่อน 
อำเภอ สวนสาธารณะ (แห่ง) ลานกีฬา (แห่ง) สนามกีฬา (แห่ง) 

เมืองสระบุร ี 1 24 2 
แก่งคอย 3 8 6 
หนองแค 1 5 2 
วิหารแดง 1 8 - 
หนองแซง - 5 5 
บ้านหมอ 2 18 2 
ดอนพุด - 4 3 
หนองโดน - 5 4 
พระพุทธบาท 1 2 2 
เสาไห ้ 1 10 3 
มวกเหล็ก 2 8 3 
วังม่วง 1 6 3 
เฉลิมพระเกียรต ิ 1 5 4 

รวม 14 108 39 

 

    6.6 อุตสาหกรรม 
 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม  
ปี 2563) มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 266 โรงงาน มีเงินลงทุนรวม 51,101.10 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
จำนวน 5,112 คน เครื่องจักร 1,612,726 แรงม้า 

ข้อมูลและสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี 
 

ปี พ.ศ. จำนวนโรงงาน 
(แห่ง) 

จำนวนเงินลงทุน   
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน  
(คน) 

เครื่องจักร     
(แรงม้า) 

2559 51 18,260.54 1,011 741,941 
2560 55 11,907.61 1,439 370,795 
2561 38 5,237.80 672 338,034 
2562 51 10,631.94 1,032 72,769 
2563 71 5,063.21 958 89,187 
รวม 266 51,101.10 5,112 1,612,726 
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         การลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของจังหวัด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 
1. อุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย การผลิต การคัดแยก หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นหลัก เช่น การนำ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ประกอบด้วย เศษโลหะ พลาสติก แก้วไม้ 
และอ่ืนๆ แล้วนำผ่านกระบวนการคัดแยกด้วยเครื่องจักรหรือแรงงานคน วัสดุที่ผ่านการคัดแยกแล้วอาจนำเข้า 
สู่กระบวนการต่อเนื่อง เช่น อัดให้เป็นก้อน รองลงมา ได้แก่ การผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และการ
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรง เงินลงทุน 805.90 ล้านบาท 

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ประกอบด้วยการผลิต การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อม
โลหะทั่วไป เป็นหลัก เช่น การทำแม่พิมพ์โลหะ การทำผลิตภัณฑ์โลหะจากเหล็กรูปพรรษ โดยการกลึงเป็น  
ชื้นส่วนเครื่องจักรกล และยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร และ
การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 9 โรงงาน เงินลงทุน 1,981.19 ล้านบาท 

 
ข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ณ 26 มีนาคม 2564 

อำเภอ จำนวนโรงงาน (ราย) จำนวนเงินลงทุน (ล้านบาท) จำนวนการจ้าง  (คน) 
เมืองสระบุร ี 125 10,201.155 4,192 
แก่งคอย 287 115,969.527 21,995 
หนองแค 388 126,705.669 39,925 
วิหารแดง 82 4,150.860 3,884 
หนองแซง 17 987.234 280 
บ้านหมอ 56 8,313.021 1,990 
ดอนพุด 4 157.910 378 
หนองโดน 7 99.009 314 
พระพุทธบาท 172 38,268.216 9,779 
เสาไห ้ 71 4,276.207 3,196 
มวกเหล็ก 55 4,615.866 885 
วังม่วง 36 13,363.073 6,251 
เฉลิมพระเกียรต ิ 237 9,517.339 4,087 

รวม 1,537 336,625.090 97,156 
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3. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมยิปซัม หรือ 
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ เป็นหลัก เช่น การผลิตกระเบื้องหลังคา เซรามิค การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ และการ
ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง รองลงมาได้แก่ การทำซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามลำดับ 
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน เงินลงทุน 1,734.81 ล้านบาท 
 
พื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม   
 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจำนวน
มากได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) พื้นที่ที่สนับสนุนให้เป็นพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีประกอบด้วย 
 1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล (บริษัท เหมราชสระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด)  ตั้งอยู่ 
อำเภอหนองแค เนื้อท่ีทั้งหมด 3,618 ไร่ มีเนื้อที่เหลือสำหรับตั้งโรงงาน จำนวน 462 ไร่ 
 2. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค : ตั้งอยู่ อำเภอหนองแค เนื้อที่ทั้งหมด 2,042 ไร่ มีเนื้อที่เหลือสำหรับ 
ตั้งโรงงาน จำนวน 592 ไร่ 
 3. นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย : ตั้งอยู่ อำเภอแก่งคอย เนื้อที่ทั้งหมด 570 ไร่ มีเนื้อที่เหลือสำหรับ  
ตั้งโรงงานจำนวน 129 ไร่ 
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ตารางข้อมลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบ ณ ปปีัจจุบัน (2563) แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม  
ลำดับ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จำนวนโรงงาน การเพิ่ม-ลด คนงาน การเพิ่ม-ลด เงินทุน (ล้านบาท) การเพิ่ม-ลด 

กลุ่มที ่ 61 62 (%) 61 62 (%) 61 62 (%) 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 3 2 - 15 14 - 71.80 151.25 - 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 6 2 - 127 36 - 268.31 345.16 - 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

4 สิ่งทอ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

5 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ยกเว้นรองเท้า 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

6 
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

7 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์  จาก
ไม ้

1 2 - 35 27 - 2.22 2.32 - 

8 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งใน
อาคารจากไม้แก้ว ยาง หรือ
โลหะอื่นๆ 

0 1 - 0 6 - 0 13 - 

9 
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

10 
การพิมพ ์การเยบ็เล่มทำปก
หรือการทำแม่พิมพ ์

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 2 - 75 27 - 809.78 141.50 - 

12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 0 5 - 0 36 - 0 65.30 - 

13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7 5 - 172 316 - 246.20 367.50 - 

16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2 6 - 25 108 - 41 177.38 - 

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 1 2 - 0 129 - 0 84.72 - 

19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

20 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์
รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและ
อุปกรณ์ 

0 1 - 0 56 - 0 150 - 

21 การผลิตอื่นๆ 16 22 - 223 277 - 3,798.49 9,133.71 - 

รวม 38 51 - 672 1,032 - 5,237.80 10,631.84 - 
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    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าและตลาดสด 

ที ่ อำเภอ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า (แห่ง) ตลาดสด (แห่ง) 
1 เมืองสระบุรี 14 5 
2 แก่งคอย 2 2 
3 หนองแค 9 3 
4 วิหารแดง 1 1 
5 หนองแซง - - 
6 บ้านหมอ 1 1 
7 ดอนพุด - - 
8 หนองโดน - - 
9 พระพุทธบาท 3 2 
10 เสาไห้ - - 
11 มวกเหล็ก 1 1 
12 วังม่วง - 1 
13 เฉลิมพระเกียรติ 1 1 

รวม 32 17 
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กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ลำดับ กลุ่มอาชีพ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ 

1 กระเป๋ารังไหมเย็บมือ - กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบรุี 
18130 

2 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองสองตอน (พรมอเนกประสงค์) 2/2 หมู่ 3 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี 18120 

3 กลุ่มดอกไม้จันทน์ตำบลหนองจรเข้ กลุ่มอาชีพสตรีหนองจรเข้ เลขท่ี 59 หมู่ 3 
ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบรุี 

4 กลุ่มพับเหรียญโปรยทาน 
กลุ่มสานตะกร้าจากหวายเทียมและเชือกฟาง 
สมุนไพร ต.ผึ้งรวง 
ตะกร้าเชือกมัดฟาง ต.ผึ้งรวง 

องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง 111 หมู่ 1 
ต.ผึ้งรวง อ.เฉลมิพระเกียรต ิ
จ.สระบุร ี 

5 กลุ่มอาชีพพวงหรีดดอกไม้จันทน์ อบต.ขีดขิน ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.เมืองขีดขิน เลขท่ี 225 
ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เบอร์
โทร: 036-201220 

6 คุกกี้ผักหวานและข้าวเกรยีบผักหวาน อบต.ขีดขิน ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.เมืองขีดขิน เลขท่ี 225 
ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เบอร์
โทร: 036-201220 

7 จักรสานไมไ้ผ ่ 19 หมู่4 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 
18190 

8 พรมเอนกประสงค ์ กลุ่มอาชีพสามัคคีร่วมใจ เลขท่ี 35/171 ม.9 
ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 

9 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 60 หมู่ 8 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี
10 สานตะกร้าจากพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ต.โคกแย ้

อ.หนองแค จ.สระบรุ ี

 
    6.8 แรงงาน 

ประชากรและกำลังแรงงาน  
จังหวัดสระบุรีมีประชากรจำนวน 645,017 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 402,742 คน โดยจำแนก

เป็นผู้มีงานทำ 390,047 คน (ร้อยละ 96.85) ผู้ว่างงาน 10,696 คน (ร้อยละ 2.66) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
1,999 คน (ร้อยละ 0.50) และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน 194,147 คน (ทำงานบ้าน เรียนหนังสือ 
และอ่ืนๆ) (ร้อยละ 26.99) 
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การมีงานทำ 
ผู้มีงานทำในจังหวัดสระบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 390,047 คน เป็นผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม 60,446 คน 

(ร้อยละ 15.50) ผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 329,601 คน (ร้อยละ 84.50) โดยกลุ่มผู้ทำงานนอกภาค
เกษตรกรรมจะทำงานในสาขาการผลิตมากที่สุดมี 129,816 คน (ร้อยละ 39.39) รองลงมาสาขาการขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ 62,741 คน (ร้อยละ 19.04) และการบริหารและสนับสนุน 29,234 คน 
(ร้อยละ 8.87) ของผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ผู้มีงานทำส่วนใหญ่เป็นระดับอุดมศึกษา จำนวน 
91,505 คน (ร้อยละ 23.46) 

การบริการจัดหางานในประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2563 นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 15,188 อัตรา เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 228.39 จากปีที่แล้วที่มีจำนวน 4,625 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงานพบว่ามี 2,387 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
43.36 จากปีที่แล้วที่มีจำนวน 1,665 คน ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจำนวน 3,095 คน ลดลงร้อยละ 29.85 จากปี
ที่แล้วที่มีจำนวน 4,412 คน 

สำหรับตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่มีความต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา มีความ
ต้องการจำนวน 5,896 อัตรา (ร้อยละ 38.82) รองลงมาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 5,141 อัตรา 
(ร้อยละ 33.85) ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า จำนวน 3,634 อัตรา (ร้อยละ 23.93) ระดับปริญญาตรี จำนวน 
497 อัตรา (ร้อยละ 3.27) ระดับปริญญาโท จำนวน 11 อัตรา (ร้อยละ 0.07) และระดับปริญญาเอก จำนวน 9 
อัตรา (ร้อยละ 0.06) สำหรับอาชีพที่มีตำแหน่งว่างงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน เช่น การขายและการ
ให้บริการ การผลิต และการขนส่ง เป็นต้น จำนวน 9,572 คน (ร้อยละ 63.03) และอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่ง
งานว่างมากที่สุด คือ การผลิต จำนวน 7,931 อัตรา (ร้อยละ 52.22) 

สำหรับการไปต่างประเทศ มีผู้แจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศจำนวน 78 คน ลดลงร้อยละ  
66.38 จากปีที่แล้วที่มีจำนวน 232 คน เป็นเพศชาย จำนวน 53 คน (ร้อยละ 67.95) และเพศหญิง 25 คน 
(ร้อยละ 32.05) ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 23 คน (ร้อยละ 29.49 ของแรงงาน
ที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด) และมีแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจำนวน 93 คน 
ส่วนใหญ่เป็นการไปทำงานในภูมิภาคเอเชียจำนวน 62 คน (ร้อยละ 66.66) 

แรงงานต่างด้าว 
ในปี 2563 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทั้งสิ้น 22,634 คน ลดลงกว่าปีที่แล้วที่มี

จำนวน 23,506 คน ซึ่งจำแนกเป็นประเภทส่งเสริมการลงทุน จำนวน 199 คน (ร้อยละ 0.88) ประเภทมาตรา 
63/1(14) (พื้นที่สูง) จำนวน 346 คน ร้อยละ 1.53) ประเภทชั่วคราว จำนวน 1,011 คน (ร้อยละ 4.47) 
ประเภท MOU จำนวน 10,636 คน (ร้อยละ 46.99) ประเภทคนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู (สัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 8,466 คน (ร้อยละ 37.40) และ
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ประเภทกลุ่มคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 (สัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 1,976 คน (ร้อยละ 8.73) 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับปี พ.ศ. 2563 มีการ

ฝึกอบรมดังนี้ 
1. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน พบว่ามีการเปิดฝึกเตรียมเข้าทำงานทั้งสิ ้น 62 คน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 42.31 จากปีที่แล้วที่มี 60 คน 
2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน พบว่ามีการฝึกยกระดับฝีมือ

แรงงาน ทั้งสิ้น 446 คน ลดลงร้อยละ 29.87 จากปีที่แล้วที่มี 636 คน 
3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่ามีการ

ทดสอบฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 428 คน ลดลงร้อยละ 42.55 จากปีที่แล้วที่มี 745 คน 
4. การฝึกอาชีพเสริม จากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม จำนวน 597 คน มีผู้เข้าร่วมการฝึก

อาชีพเสริมผ่านการฝึกทั้งหมด จำนวน 562 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานทั้งหมด) 

การคุ้มครองแรงงาน 
ในปี 2563 จังหวัดสระบุรี มีสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

จำนวน 7,852 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 197,867 คน โดยสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คน
ขึ้นไป จำนวน 24 แห่ง 

ในปี 2563 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2563) มีการตรวจสถานประกอบการทั ้งสิ ้น 460 แห่ง  
มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 21,906 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวน 
318 แห่ง (ร้อยละ 69.13) และที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 142 แห่ง (ร้อยละ 30.87) ซึ่งสถานประกอบการ  
ที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 126 แห่ง (ร้อยละ 27.39) และสถาน
ประกอบการขนาด 10- 19 คน จำนวน 88 แห่ง (ร้อยละ 19.13) และมีการตรวจความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 262 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 30,074 คน พบว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จำนวน 156 แห่ง (ร้อยละ 59.54) และที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 106 แห่ง 
(ร้อยละ 40.46) 

ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง 
 ในปี 2563 พบว่ามีการแจ้งข้อเรียกร้อง 11 แห่ง สามารถยุติได้โดยระบบทวิภาคี คือ ไม่เกิดข้อพิพาท
แรงงาน จำนวน 8 แห่ง โดยสามารถตกลงกันเองได้ ส่วนข้อเรียกที่ไม่สามารถตกลงได้โดยระบบทวิภาคีและ 
เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานมีจำนวน 2 แห่ง และข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ 1 แห่ง สำหรับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น 
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ในสถานประกอบกิจการสามารถยุติได้ภายใน 5 วัน จำนวน 1 แห่ง และสามารถชี้ขาดโดยบังคับ จำนวน 1 แห่ง 
และมีการเกิดข้อขัดแย้ง จำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถยุติข้อขัดแย้งโดยการตกลงกันได้ทั้งหมด 

อนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี มีสมาคมนายจ้าง 4 แห่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง  และ
สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 38 แห่ง 

การสวัสดิการแรงงาน 
ในปี 2563 ได้ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือแรงงานครอบครัวและสังคม จำนวน 180 แห่ง 11,456 

คน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จำนวน 
263 แห่ง 25,305 คน รณรงค์ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง 
65 คน รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี 
ดำเนินการส่งเสริมโครงการโรงงานสีขาว ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการและกำกับให้นายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน 
ในปี 2563 จังหวัดสระบุรี มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจำนวน 1,229 คน

โดยประเภทความร้ายแรงพบว่าส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 895 คน (ร้อยละ 72.82) รองลงมา
เป็นผู้หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 318 คน (ร้อยละ 25.87) เสียชีวิตจำนวน 13 คน (ร้อยละ 1.06) และสูญเสีย
อวัยวะบางส่วน จำนวน 3 คน (ร้อยละ 0.24) 

การประกันสังคม 
มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจำนวน 4,849 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 226,336 คน

ผู้ประกันตนรับบริการประโยชน์ทดแทนในปี 2563 มีผู ้ใช้บริการ จำนวน 67,926 คน หรือร้อยละ 30.01 
ของผู ้ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผ ู ้ประกันตนใช้บริการสูงสุดถึง 398.71 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 36.12 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เท่ากับ 
325 บาทต่อวัน ประกาศเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2563 
 การสำรวจแรงงานนอกระบบ 
 ในปี 2563 พบว่ากลุ่มอายุของผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ มีอายุระหว่าง 15–24 ปี ร้อยละ 6 
อายุระหว่าง 25–59 ปี ร้อยละ 73 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21 ในขณะที่ระดับการศึกษาของผู้มีงานทำที่
อยู่ในแรงงานนอกระบบ มีแรงงานที่ไม่มีวุฒิการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ร้อยละ 28 
มีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 23 มีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ร้อยละ 18 มีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 22 และมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 9 โดยในประเภทของอุตสาหกรรมของผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ อยู่ในภาค
การเกษตร ร้อยละ 51.3 อยู่ในธุรกิจการขายส่งการขายปลีก ร้อยละ 20.08 อยู่ในธุรกิจที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ร้อยละ 16.7 อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 6.8 และอยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่ง ร้อยละ 4.4 
ทั้งนี ้ปัญหาที่พบของแรงงานนอกระบบที่พบจากการสำรวจ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 คือ ปัญหา
จากการทำงาน ได้แก่ ปัญหาจากการทำงานไม่ต่อเนื่อง ร้อยละ 44 ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน ร้อยละ 32 ปัญหา
เรื่องงานหนัก ร้อยละ 16 ด้านที่ 2. คือ ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ปัญหาการได้รับ
สารเคมีเป็นพิษ ร้อยละ 41 ปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อยละ 32 ปัญหาการได้รับอันตราย
ระบบหู/ระบบตา ร้อยละ 19 และปัญหาด้านที่ 3 คือ ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ปัญหาจาก
ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น ร้อยละ 39 ปัญหาจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ร้อยละ 30 และปัญหาจากเสียงดัง ร้อยละ 22 
ที่มา: สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุร ี

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
    7.1 ข้อมลูพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
          การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดสระบุรี  ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ .ศ.2550 ใน 13 อำเภอ 
972 หมู่บ้าน และได้ดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั ้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ .ศ.2563  
จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
จำนวน 242 หมู่บ้านโดยกำหนดให้มีการผ่านเกณฑ์ประเมินและรับรองหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสระบุรีขึ้น ซึ่งจะทำให้การพัฒนาหมู่บ้านโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปฏิบัติได้จนเป็นวิถีชีวิตขยายผลในหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน       
 ระดับพออยู่ พอกิน จำนวน 193 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดี กินดี จำนวน 45   หมู่บ้าน 
 ระดับม่ังมี ศรีสุข จำนวน 4     หมู่บ้าน 

  

    7.2 ข้อมลูด้านการเกษตร 
 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 67 กลุ่ม สมาชิกท้ังสิ้น 5,156 คน   
จำแนกตามประเภท ดังนี้ 
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ประเภทกลุ่ม 
จำนวนกลุ่มเกษตรกร 

(แห่ง) 
จำนวนสมาชิก 

(คน) 
กลุ่มเกษตรกรทำนา 47 3,329 
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 14 1,502 
กลุ่มเกษตรกรทำสวน 4 248 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2 77 

รวม 67 5,156 
           ที่มา :  งานสารสนเทศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2563 
   
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

พ้ืนที่แหล่งน้ำจืด มีพ้ืนที่แหล่งน้ำจืด ประมาณ 14,188 ไร่ ประกอบด้วย 
อำเภอเมืองสระบุรี 1,309 ไร่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   520 ไร่ 
อำเภอเสาไห้    230 ไร่ อำเภอแก่งคอย  1,326 ไร่ 
อำเภอดอนพุด    362 ไร่ อำเภอพระพุทธบาท   200 ไร่ 
อำเภอมวกเหล็ก  2,088 ไร่ อำเภอวังม่วง  3,002 ไร่ 
อำเภอวิหารแดง    622 ไร่ อำเภอหนองแค      21 ไร่ 
อำเภอหนองแซง      15 ไร่ อำเภอหนองโดน      52 ไร่ 
อำเภอบ้านหมอ  4,441 ไร่ 

และมีแหล่งน้ำ, แม่น้ำสำคัญ ด้านการชลประทานและเกษตร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. เขื ่อนป่าสักชสิทธิ ์ พื ้นที ่ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และอำเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี รวมพ้ืนที่ 174,500 ไร่ 
2. แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.เมือง

สระบุรี อ.เสาไห้ ความยาว 107 กิโลเมตร 
3. คลองระพีพัฒน์ ไหลผ่าน อ.หนองแค และ อ.วิหารแดง ความยาว 32 กิโลเมตร 

แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำป่าสัก มีแม่น้ำ ห้วยลำคลอง 
513 สาย ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 493 สาย มีหนอง บึง 59 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 52 แห่ง 
มีน้ำพุ น้ำซับ 13 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 13 แห่ง และอื่นๆ 63 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ใน ฤดูแล้ง 
60 แห่ง 

(ข้อมูล : แหล่งน้ำระดับหมู่บ้านปี 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 
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 แหล่งน้ำชลประทาน แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วยแหล่งน้ำตามโครงการ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขนาดเล็กที่สร้างเสร็จแล้ว 
รวม 106 โครงการ แยกเป็นอำเภอเมือง 5 โครงการ อำเภอแก่งคอย 23 โครงการ อำเภอพระพุทธบาท 
10 โครงการ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 โครงการ อำเภอมวกเหล็ก 43 โครงการ อำเภอวังม่วง 13 โครงการ  
อำเภอวิหารแดง 6 โครงการ อำเภอหนองแค 1 โครงการ สามารถกักเก็บน้ำได้ 22.0 ล้าน ลบ.ม. 
 

    7.4 ข้อมลูด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 น้ำอุปโภคบริโภค (จากข้อมูล จปฐ. ป ี2562) 
 ในปี 2562 จังหวัดสระบุรี มี 138,357 ครัวเรือน  มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคได้ตลอดปี 138,267 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.93 และ มีน้ำใช้พอเพียง 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.007 สำหรับหมู่บ้าน 
ที่ขาดน้ำดื่มแต่ใช้แหล่งน้ำทดแทน 

ระบบน้ำประปา (จากข้อมูล กชช.2 ค ปี 2562) จังหวัดสระบุรี มีครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดดื่มและ
บริโภคพอตลอดปีผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 138,339 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 และไม่ผ่าน
เกณฑ์ 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ประปาในเขตเมือง (สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี) ปี 2562 จังหวัด
สระบุรี มีจำนวนที่ทำการประปา 4 แห่ง ซึ่งจำหน่ายน้ำในเขต 10 เขต มีผู้ใช้น้ำ 70,034 ราย 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    8.1 การนับถือศาสนา 

 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา   
     จังหวัดสระบุรี มีพุทธศาสนิกชน 597 .138 คน (ร้อยละ 89.34) นับถือศาสนาอิสลาม 953 คน 

(ร้อยละ 0.05)  และนับถือศาสนาคริสต์ 369 คน (ร้อยละ 0.32) มีวัด จำนวน 526 วัด แยกเป็นนิกายธรรมยุติ 
32 วัด มหานิกาย 494 วัด จำแนกประเภท พัทธสีมา 329 วัด สำนักสงฆ์ 116 วัด ที่พักสงฆ์ 81 แห่ง โบสถ์
คริสต์ 23 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง 

ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด  จำนวน  4  ศูนย์ 
  1. มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี  
  2. มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  ตำบลหนองโรง   อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
  3. มัสยิดฮิดายะตุ้สซอลิฮีน ตำบลหนองหมู    อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
  4. มัสยิดยะบั้ลเราะห์มะฮ์  ตำบลมิตรภาพ    อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

2) ข้อมูลพื้นฐานด้านวัฒนธรรม  
    - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี 



 

 

-80- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ 
    - ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอหนองแซง  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  อำเภอหนองแซง    
    - ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอหนองโดน  โรงเรียนหนองโดนวิทยา   อำเภอหนองโดน 
    - ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย์วัฒนธรรมตำบล 

              - ศูนย์วัฒนธรรมตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ 
 สภาวัฒนธรรม 

    - สภาวัฒนธรรมจังหวัดจำนวน  1  แห่ง    - สภาวัฒนธรรมอำเภอจำนวน  13  แห่ง 
    - สภาวัฒนธรรมตำบลจำนวน  85  แห่ง    - โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว  22  แห่ง   
3) ข้อมูลศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์       

 1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดทองพุ่มพวง  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี 
2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกุ่มหัก  ตำบลกุ่มหัก  อำเภอหนองแค 

 3. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดไผ่หลิ่ว  ตำบลไผ่หลิ่ว  อำเภอดอนพุด 
4) ข้อมูลศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 17 แห่ง  

 1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลต้นตาล         อำเภอเสาไห้ 
 2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านยาง        อำเภอเสาไห้ 

3. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองโรง     อำเภอหนองแค 
4. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโคกแย้          อำเภอหนองแค 
5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลขุนโขลน      อำเภอพระพุทธบาท 
6. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลดาวเรือง        อำเภอเมืองสระบุรี 
7. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลผึ้งรวง            อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
8. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองมน     อำเภอดอนพุด 
9. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโคกสะอาด     อำเภอหนองแซง 
10. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองควายโซ   อำเภอหนองแซง 
11. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลม่วงหวาน     อำเภอหนองแซง 
12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลวังม่วง           อำเภอวังม่วง 
13. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านกลับ       อำเภอหนองโดน 
14. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านหมอ       อำเภอบ้านหมอ 
15. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลวิหารแดง      อำเภอวิหารแดง 
16. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสองคอน       อำเภอแก่งคอย 
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17. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลมวกเหล็ก     อำเภอมวกเหล็ก 
 

ข้อมูลการนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสระบุรี      
จังหวัดสระบุรี มีจำนวน 526 วัด แยกเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจำนวน 494 วัด และสังกัดคณะ

สงฆ์ธรรมยุต จำนวน 32 วัด อำเภอที่มีจำนวนวัดมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแก่งคอย จำนวน 95 วัด รองลงมา 
คือ อำเภอหนองแค จำนวน 70 วัด อำเภอท่ีมีวัดน้อยที่สุด คือ อำเภอดอนพุด จำนวน 10 วัด ดังตารางดังนี้ 

              ตารางข้อมูลการนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสระบุรี 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนวัด / สังกัด 

รวมจำนวน 
มหานิกาย ธรรมยุต 

1 เมืองสระบุรี 48 1 49 

2 แก่งคอย 87 8 95 

3 หนองแค 66 4 70 

4 วิหารแดง 25 2 27 

5 หนองแซง 26 - 26 

6 บ้านหมอ 27 - 27 

7 ดอนพุด 10 - 10 

8 หนองโดน 21 - 21 

9 พระพุทธบาท 54 5 59 

10 เสาไห้ 39 - 39 

11 มวกเหล็ก 39 9 48 

12 วังม่วง 24 - 24 

13 เฉลิมพระเกียรติ 28 3 31 

  รวม 494 32 526 
                    ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสระบุร ี
 
  8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

❖  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบล 
ขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จัดนมัสการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึง 15 ค่ำเดือน 3  
รวม 15 วัน ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ถึง 15 ค่ำเดือน 4 รวม 8 วัน 
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❖  การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ ่มน้ำป่าสัก  อำเภอเสาไห้ จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณี  
ณ บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ กำหนดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์–อาทิตย์ สุดท้าย
ของเดือนกันยายน 

❖  ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เสานางตะเคียนวัดสูงอำเภอเสาไห้ จัดให้มีประเพณีสงกรานต์  
สรงน้ำ เสานางตะเคียน (เสาร้องไห้) เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถ์วัดสูง ตำบลเสาไห้ กำหนดจัดงาน
ในวันที่ 22-23 เมษายนของทุกปี 

❖  ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 
อำเภอพระพุทธบาท เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวัน
เข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี และของที่นำมาใส่บาตรคือ“ดอกเข้าพรรษา” ซึ่งข้ึนอยู่ตามไหล่เขา 
ในละแวกวัด และจะมีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น เป็นงานประเพณีท่ีสำคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบุรี 

❖  ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จัดในวัน 
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ออกแห่ฉลอง 
รอบเมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อว่า หากมีการแห่พระเขี้ยวแก้วแล้ว จะสามารถบันดาล ให้ประชาชนได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสุข 

❖  ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประเพณีประจำปี หรือ
เรียกว่า “งานแห่เจ้าพ่อเขาตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารต่างๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่ไปกับการกระทำ
พิธีลุยไฟ แห่สิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงาน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 
1 ค่ำ เดือน 5 รวม 4 วัน เป็นประจำทุกปี 

❖  งานประเพณีกำฟ้า ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน เป็นประเพณีท้องถิ่น ของชาวไทยที่พูด
ภาษายวน ได้ทำสืบต่อเนื่องกันมากว่า 150 ปีเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 มีการทำบุญตักบาตร
ด้วยข้าวจี่ (คือข้าวเหนียวนึ่งสุก แล้วปั้นเป็นก้อนเท่ากำปั้น แล้วทาด้วยไข่ปิ้งพอเหลือง ) นอกจากนี้ยังมีพิธี 
สู่ขวัญข้าว คือนำข้าวใส่ถุงมาทำพิธีเสร็จแล้วไปคลุกเคล้ากับพันธุ์ข้าวที่บ้าน เพ่ือเป็นสิริมงคล 

❖  งานประเพณีไท–ยวน ในถิ่นที่มีคนไทยวนอยู่โดยเฉพาะอำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
อำเภอเมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตก การทำบุญแบบสลากภัต การละเล่นพื้นเมือง 

❖  งานของดีสระบุรี กำหนดจัดงานในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี มีกิจกรรมการแสดงสินค้าพ้ืนเมือง 
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นสินค้าคุณภาพ 

❖  วันโคนมแห่งชาติ กำหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยจัดที่องค์การส่งเสริมกิจการ  
โคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก ภายในงานจะมีการประกวดโคนมและการแสดงต่างๆ รวมถึง
นิทรรศการด้านการผลิตนมด้วย 
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❖  งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานประเพณี  
ตักบาตร เทโวโรหนะ ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยทางวัดพระพุทธฉายได้จัดเตรียม
ข้าวต้มลูกโยนไว้บริการ รวมทั้งยังได้ร่วมชมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ ขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนการ
แสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม พร้อมชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน 

❖  ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ ณ หนองโน คนหนองโน ส่วนใหญ่ มีเชื้อสาย ไท-ยวน 
หรือ โยนก เดิมทีอพยพมาจากเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. 2337 หรือ 221 ปีมาแล้ว แต่ยังคงเอกลักษณ์ภาษาพูด 
ความเชื่อเรื่องผี วิถีชีวิตเรียบง่าย และประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาตลอดเป็นบุญประเพณีของพุทธศาสนิกชนชุมชน 
ไทย-ยวน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่แม่โพสพ ให้ช่วยดูแลข้าวเปลือกในยุ้งฉางหลองข้าวของตน มิให้สิ่งอื่นใดมา
รบกวน รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญ ขึ้น 15 เดือนยี่ 
(ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 2) ของทุกๆ ปี 

❖  ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งทั่วสระบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ ที่อำเภอ
มวกเหล็ก แก่งคอย วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท หนองโดน และหนองแค เป็นต้น 

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ข้อมลู ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 

 

    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ∆ มะม่วงนอกฤดู บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 7 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
 ∆ การแปรรูปผักหวานป่า (ข้าวเกรียบผักหวานป่า) พ้ืนที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 ∆ ขนมจีนหนองกบ กลุ่มทำขนมจีนบ้านหนองน้ำสร้าง ที่อยู่ 13 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี 18170 
 ∆ เห็ด 3 มอ. กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านหนองสมัคร ที่อยู่ 126/4 ตำบล 
โคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 ∆ น้ำเห็ดหลินจือ ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจรบ้านคลองไทรฯ ที่อยู่ 441/7 หมู่ที ่ 9 ตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 

∆ เสื้อลายไทยบ้านคันลำ ตัดเย็บเสื้อลายไทยบ้านคันลำ ที่อยู่  12/2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี 

∆ สบู่ถ่านไม้ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน 71/1 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
∆ จักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
∆ เครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ ชมรมผู้อายุตำบลดงตะงาว ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลดงตะงาว อำเภอ 

ดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
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∆ อุ สาโท กลุ่มสหกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 31 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
∆ ผลิตภัณฑ์จากรากไม้ไผ่ และกะลามะพร้าว นายสมาน โพธิประสิทธิ์ ที่อยู่ 46 ตำบลท่าคล้อ อำเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ เครื ่องต้มยำอบแห้ง (ผ่าน อ.ย.) กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน ที ่อยู่ 2 หมู่ที ่ 6 ตำบลเตาปูน       

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ เครื่องปั้นดินเผา 89/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ เสื้อถัก กลุ่มสตรีเสื้อถักบ้านป่าไผ่ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ ต้นไม้ขุดล้อม สวนป่าเอกชน ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี  
∆ ดอกไม้จันทน์และหรีดจากผ้าเช็ดตัว กลุ่มอาชีพสตรีผลิตดอกไม้จันทน์และหรีดจากผ้าเช็ดตัว 

ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ สบู่สมุนไพรกลอย กลุ่มรู้รักสามัคคีบ้านสมุนไพรกลอย ที่อยู่ 149/2 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
∆ ผ้าบาติก กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขามัน ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
∆ เครื่องประดับหัตถกรรมจากหินมงคล, อัญมณี, คริสตัล กลุ่มอัญมณีแห่งศรีราม ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 11

ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
∆ ลูกประคบสมุนไพร นางสมบุญ มั่งมีทองอยู่ ที่อยู่ 11 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
∆ การเพาะเห็ดขอน กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกทอง ที่อยู่ 37/3 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
∆ กระจกแกะลาย กลุ่มอาชีพเยาวชนแกะลายกระจกที่อยู่ 10 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 
∆ ต้นกระบองเพชร สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ เส้นด้ายย้อมสี ที่อยู่ 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ กระเป๋าหนังเทียมสตรี กลุ่มพัฒนาอาชีพทำกระเป๋าหนังสตรี ที่อยู่ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 
∆ สินค้าหัตถกรรมเครื่องแก้ว กลุ่มเยาวชนเครื่องเป่าแก้ว ที่อยู่ 43/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกแย้ อำเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ หมวกคาวบอย กลุ่มแม่บ้านโคกแดง ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
∆ รองเท้ามหัศจรรย์ กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าบ้านโคก ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
∆ สบู่ข้าวโพดขัดผิว กลุ่มสบู่ข้าวโพดขัดผิว ที่อยู่ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
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∆ ทอผ้าบ้านต้นตาล กลุ่มทอผ้าบ้านต้นตาล ที่อยู่ ลานวัดต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
∆ ปราสาทผึ้ง นายสมาน คันธนู ที่อยู่ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
∆ ผ้าทอพ้ืนเมือง กลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
∆ กาแฟไทยชง (หนองควายโซ) ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
∆ ถั่วกระจก งากระจก นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ ที่อยู่ 43/19 หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
∆ ไวน์ ภูอมร ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
∆ ข้าวเม่าหมี่สามรส ที่อยู่ 263 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
∆ โต๊ะจากรากไม ้กลุ่มอาชีพทำรากไม้ หมู่ที่ 14 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
∆ โคมไฟหินอ่อน กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
∆ เรือจำลอง กลุ่มผลิตเรือจำลอง ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
∆ ครกหินกลึง สากหินกลึง กลุ่มผลิตครกหินกลึง ที่อยู่ 5/3 หมู่ที่ 3 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง

สระบุรี จังหวัดสระบุรี  
∆ เพ้นท์แก้ว กลุ่มอาชีพเพ้นท์แก้ว ที่อยู่ 599 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี  
∆ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ ที่อยู่ 16 หมู่ที ่7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
∆ ดอกไม้เกล็ดปลา กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลา ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง 

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ภาษาถิ่น 
ลาวเวียง  คือ  ลาวมาจากนครเวียงจันทน์ ปัจจุบันมีอยู่มากที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอ

หนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอเสาไห้ และอำเภอบ้านหมอ 
ลาวพวน  คือ  ลาวที่มาจากเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง) ตั้งถิ่นฐานที่อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด 
ลาวแง้ว  คือ  ลาวที่มาจากชนบท ชานเมืองเวียงจันทน์ ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานที่บ้านตาลเสี้ยน บ้านหนอง

ระกำ อำเภอพระพุทธบาท และบางหมู่บ้านในอำเภอหนองโดน 
ลาวญ้อ  คือ  ลาวที่มาจากเมืองคำเกิดในประเทศลาว ปัจจุบันยังมีผู้พูดภาษาลาวญ้อ ในบางหมู่บ้าน 

อำเภอแก่งคอย 

    8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี 2545 

จนถึงปัจจุบัน คือการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน                
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จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการสนับสนุนช่องทางการดำเนินงานด้านการตลาด โดยการสร้างศูนย์  OTOP 
คอมเพล็กซ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้งบประมาณของจังหวัดสระบุรี มีการค้าส่งกับ
ห้างสรรพสินค้าทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เช่น สยามพารากอน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ทอ็ปซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
โครงการหลวง ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ฟู๊ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านไร่กาแฟ  ดิเอ็มโพเรียม ภายใต้แบรนด์เนม 
“บ้านกระเจี๊ยบ” จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุกอำเภอมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื ่อก้าวสู ่ความเป็นสากล OTOP ทั ้งเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ การตลาด ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นที่รู้จักท่ัวไป 

ตารางโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 10 อันดับแรก ของจังหวัดสระบุรี 
สินค้า กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต แหล่งรับซ้ือวัตถุดิบ 

ในการผลิต 
แหล่งจำหน่ายผลผลิต 

เผือกทอดกรอบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป
เผือกหอม 

เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมโคก
ใหญ่หรเทพ อ.บ้านหมอ 

ตลาดหัวปล/ีสวนริม
เขา/Online 

กระชายผงสำเรจ็รูป วิสาหกิจชุมชนภูริธารา เกษตรกรผู้ปลูกกระชาย พ้ืนท่ี 
อ.พระพุทธบาท 

ตลาดหัวปล/ีที่ทำการ
กลุ่ม/Online 

ผลิตภณัฑ์ฟ้าทลายโจร 
(ตากแห้ง) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค เกษตรกร พ้ืนท่ี อ.เฉลมิพระ
เกียรต ิ

ตลาดหัวปล/ีOnline 

แคปหม ู ฮ้านธิดาดอย บริษัท เบทาโกร บางเลน 
นครปฐม 

ห้างสรรพสินค้า/ตลาด
หัวปลี/Online 

น้ำพริกป้าคูณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่ายาง 
หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ 

เกษตรกรพื้นท่ี อ.วิหารแดง ตลาดหัวปล/ีที่ทำการ
กลุ่ม/ตลาดประชารัฐฯ 
หน้าท่ีว่าการอำเภอ
เมืองสระบุร/ีOnline 

คุกกี้ธัญพืช (กระเจี๊ยบ, 
วอเตอร์เครส, ธัญพืช, เนยสด) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค เกษตรกร อ.เฉลิมพระเกียรต ิ ตลาดหัวปล/ีOnline 

คุกกี้ผักหวาน กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้าน
หมอ 

เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า 
พื้นที่ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ 

ตลาดหัวปล/ีที่ทำการ
กลุ่ม/Online 

รังไหมประดิษฐ ์ กลุ่มรังไหมประดิษฐ ์ ศูนย์หม่อยไหมเฉลิมพระ
เกียรตสิระบุร ี

ที่ทำการกลุ่ม/Online 

ทองม้วนผักหวาน กลุ่มสตรีบ้านบ่อพระอินทร ์ เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า 
พื้นที่ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ 

ที่ทำการกลุ่ม/ตลาด
ประชารัฐฯ หนา้ที่ว่า
การอำเภอเมืองสระบุร/ี
Online 
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สินค้า กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต แหล่งรับซ้ือวัตถุดิบ 
ในการผลิต 

แหล่งจำหน่ายผลผลิต 

ปลาดุกแดดเดียว กลุ่มอาชีพบ้านโพนกกโก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ ่
อ.หนองโดน 

ที่ทำการกลุ่ม/ตลาด
ประชารัฐฯ หนา้ที่ว่า
การอำเภอหนองโดน 

 ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 18 สิงหาคม 2564 

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    9.1 น้ำ 

ทรัพยากรน้ำผิวดินของจังหวัดสระบุรี มีแหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำ (ป่าสัก) คลอง ลำห้วยและหนองบึง 
ที่มีน้ำตลอดปีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ใน 13 อำเภอ ประมาณ 81 แห่ง และมีคลองรวมทั้งลำห้วยหนองบึง 
ที่มีน้ำเฉพาะฤดูฝนประมาณ 128 แห่ง แหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ 

(1)  แม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีต้นน้ำจากจังหวัดเลย ไหลผ่าน เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี แล้วไหลรวมกับแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รวมความยาว 513 กม.) มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ บริเวณ
รอยต่อจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสระบุรี ปริมาณกักเก็บสูงสุด 960 ล้าน ลบ .ม. ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสระบุรี 
(จากท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ไหลผ่าน อ .วังม่วง (3 ตำบล) อ.มวกเหล็ก (2 ตำบล) อ.แก่งคอย (8 ตำบล) 
อ.เมืองสระบุรี (4 ตำบล) และ อ.เสาไห้ (8 ตำบล) ความยาวประมาณ 102 กม. เป็นแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค ที่สำคัญที่สุดของจังหวัด 

(2)  คลองและลำห้วยที่สำคัญ 
     (2.1) ลำห้วยมวกเหล็ก มีต้นน้ำบริเวณเขาอินทนีในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลผ่าน อ.มวกเหล็ก 

(ต.มิตรภาพ และ ต.มวกเหล็ก) และ อ.วังม่วง (ต.คำพราน และ ต.แสลงพัน) แล้วไหลรวมกับแม่น้ำป่าสัก 
ความยาวประมาณ 84 กม. เป็นลำห้วยที ่ไหลผ่านบริเวณภูเขาจึงมีแก่งน้ำและน้ำตกมากมายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้ำตกมวกเหล็ก (สวนรุกขชาติ) น้ำตกดงพญาเย็น และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (อุทยาน
แห่งชาติ) 

     (2.2) คลองปากเพรียว รับน้ำจากคลองทุ่งสาลิกา คลองพวง คลองเขาไม้โค่นรวมกับน้ำฝนที่ตก 
ในเขต ต.ตำบลกุดนกเป้า และ ต.หนองปลาไหล มีอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียวบริเวณ ต.ปากเพรียว 
(ก่อนไหลรวมกับแม่น้ำป่าสัก) เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในปริมาณกักเก็บ 375 ,000 ลบ.ม เป็นแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรและการอุปโภค–บริโภค (ส่วนน้อย) 

 (2.3) ลำห้วยธารทองแดง มีต้นน้ำจากจังหวัดลพบุรีไหลผ่าน ต .พุคำจาน และ ต.ธารเกษม  
อ.พระพุทธบาท โดยมีคลองธารเกษม ซึ่งมีต้นน้ำบริเวณเขาโพลง–เขาวง ( ต.พุกร่าง ต.เขาวง) ไหลมารวมก่อน
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ไหลออกทุ่งหนองโดน ลำห้วยสายนี้ในอดีตมีชื่อเสียงคู่มากับรอยพระพุทธบาท โดยเป็นบริเวณเสด็จประพาส
ของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยามีบันทึกเป็นหลักฐานตามนิราศธารทองแดงของเจ้าฟ้ากุ้ง 

 (2.4) คลองปากบาง รับน้ำจากคลองห้วยแร่ ห้วยผึ้ง รวมกับน้ำฝนที่ตกในบางส่วนของพ้ืนที่ ต.ห้วยบง 
ต.เขาดินพัฒนา ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.งิ้วงาม ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ แล้วไหลรวมกับแม่น้ำป่าสัก 

 (2.5) คลองเริงราง เป็นคลองที่ต่อเชื่อมกับแม่น้ำป่าสักในบริเวณเกือบสุดเขตที่แม่น้ำป่าสักไหล
ผ่านจังหวัดสระบุรี (ต .เริงราง อ.เสาไห้) ซึ ่งเป็นที ่ราบรับน้ำจากห้วยป่าหวาย ห้วยศาลเจ้า หนองหลวง 
หนองบ้านครัว ไหลลงแม่น้ำป่าสัก ในฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลย้อนผ่านคลองเริงรางเข้ าทุ่งราบ  
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ แล้วลดระดับลงในฤดูแล้วระดับน้ำในคลองเริงรางจะเท่ากับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก 
 (3)  หนองบึงท่ีสำคัญ   มีหนองบึงที่มีน้ำตลอดปีในอำเภอต่างๆ ได้แก่  

1) อำเภอวังม่วง หนองมณีโชติ (ต.แสลงพัน) ความจุน้ำ 120 ลบ.ม. 
บึงปึกสะเหวี่ยง (ต.แสลงพัน) ความจุน้ำ 970 ลบ.ม. 

2) อำเภอหนองโดน หนองแร่ (ต.ดอนทอง) ความจุน้ำ 8,000 ลบ.ม. 
   หนองน้ำบุง (ต.บ้านกลับ) ความจุน้ำ 75,000 ลบ.ม. 
 

      3) อำเภอวิหารแดง หนองปลาไหล (ต.วิหารแดง) ความจุ 600 ลบ.ม. 
หนองโพธิ์ (ต.หนองสรวง) ความจุน้ำ 10,000 ลบ.ม. 

                         หนองฟ้าเลื่อน (ต.หนองสรวง) ความจุน้ำ 4,800 ลบ.ม. 
4) อำเภอแก่งคอย บึงตลาดไชย (ต.สองคอน) ความจุน้ำ 24,000 ลบ.ม. 
5) อำเภอบ้านหมอ หนองหลวง (ต.บ้านครัว) ความจุ 150,000 ลบ.ม. 
6) อำเภอเสาไห้ บึงโง้ง (ต.เมืองเก่า) ความจุน้ำ 125,000 ลบ.ม. 

บึงวัดเพชร (ต.บ้านยาง) ความจุน้ำ 52,500 ลบ.ม. 
   จากข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินใน 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี มีประมาณการปริมาณน้ำสำรองจากน้ำ

ธรรมชาติในฤดูแล้ง คำนวณจาก (1) ปริมาณน้ำแม่น้ำป่าสัก และ (2) ความจุน้ำหนองบึงต่างๆ ที่มีน้ำตลอดปี 
จะมีปริมาณน้ำสำรองจากธรรมชาติ 12,930,990 ลบ.ม. (แม่น้ำป่าสัก 12,480,000 ลบ.ม. และหนองบึงต่างๆ 
450,990 ลบ.ม.) เมื่อรวมปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเฉลี่ย 3 ,500,000 
ลบ.ม./วัน และน้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานต่างๆ แล้ว จังหวัดสระบุรีนับว่ามีทรัพยากรน้ำผิวดินอุดมสมบูรณ์ 

แหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี 
 การศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นฐานของทรัพยากรน้ำภายในลุ่มน้ำป่าสักที่เป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัด
สระบุรี ประกอบด้วย 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท 
อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวิหารแดง (นอกลุ่มน้ำ) อำเภอหนองโดน อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง อำเภอวังม่วง 
และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 



 

 

-89- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

    9.2 ป่าไม ้
 จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีทั้งสิ้น 2,235,303.75 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี แบ่งเป็น  

o พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร         1,261,870 ไร่ (56.55%) 
o พ้ืนที่ป่าไม ้   572,988 ไร่ (25.63%) 

      (ที ่ม ีสภาพป่าจากการสำรวจภาพถ่ายดาวเทียมพื ้นที ่ม ีต ้นไม ้ปกคลุม ยกเว ้นสวนเกษตร  
สวนยางพารา สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน  
ไม้เต็ง ไม้มะค่าและไม้ประดู่เป็นต้น) 

o พ้ืนที่สาธารณะ   89,349    ไร่ (4.00%) 
o พ้ืนที่ยังไม่จำแนก (นิคมสร้างตนเอง) 311,097    ไร่ (13.90%) 

สรุป พ้ืนที่ป่าอนุรักษใ์นเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี มี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื้นที่ 27,856.25 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ  

แก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
2. อุทยานแห่งชาตน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ 26,238 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่  2 จังหวัด 

คือ จังหวัดสระบุรี 23,825 ไร่ (อำเภอมวกเหล็ก และ อำเภอวังม่วง) และจังหวัดนครราชสีมา 2,413 ไร่  
(อำเภอปากช่อง) 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีพื้นที่ 106,611 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 

จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี 9,391 ไร่ (อำเภอวังม่วง) และจังหวัดลพบุรี 97,220 ไร่ (อำเภอชัยบาดาล และ
อำเภอท่าหลวง) 

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย มีพื้นที่ 34,567 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง มีพื้นที่ 53,778 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด  
คือ จังหวัดสระบุรี 36,366.68 ไร่ (อำเภอมวกเหล็ก) และจังหวัดลพบุรี 17,411.32 ไร่ (อำเภอลำสนธิ  
และอำเภอท่าหลวง) 

สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์พุแค  
มีพ้ืนที่ 5,321 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

สวนรุกชาติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนรุกชาติมวกเหล็ก มีพ้ืนที่ 115 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี 64 ไร่ (อำเภอมวกเหล็ก) และ จังหวัดนครราชสีมา 50 ไร่ (อำเภอ
ปากช่อง) 
 ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี จ้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 



 

 

-90- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

9.3 ภูเขา 

เป็นภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ่ มีความสูงประมาณ 300-500 เมตร 

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของจังหวัด นอกจากนี้พบที่

เทือกเขาอินทนี ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,051 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสระบุรี  

และนครราชสีมา เทือกเขาเหล่านี ้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน  พื้นที ่เป็นเขาหย่อมหรือที ่ราบสูงและภูเขา 

ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอพระพุทธบาท  

และอำเภอวังม่วง ซึ่งในเขตพื้นที่ดังกล่าวส่วนมาก เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับ 

ที ่ราบสูง โดยเฉลี ่ยพื ้นที ่ด ังกล่าวมีความสูงอยู ่ประมาณ 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

เช่น ยอดเขาโพลง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพระพุทธบาทมีความสูงประมาณ 592 เมตร จากระดับน้ำทะเลปาน

กลางและในเขตพื้นที่ดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง มักประสบกับปัญหาอากาศร้อนและแห้งแล้งที่ค่อนข้างรุนแรง  

ในแต่ละปีโดยบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่จังหวัด 

 
    9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
         คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         คุณภาพน้ำ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
แม่น้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง/ปี คุณภาพน้ำ
ของแม่น้ำและเข่ือนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี มีค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินอยู่ใน ประเภทที่ 3 (เสื่อมโทรม) ดังนี้ 

- แม่น้ำป่าสัก เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายพารามิเตอร์ พบว่า ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
แหล่งน้ำผิวดิน 

- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายพารามิเตอร์ พบว่า BOD มีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐาน
แหล่งน้ำผิวดิน 

จากตารางคุณภาพน้ำที ่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ ค่า  BOD TCB และ FCB ซึ ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 
น้ำทิ้งจากภาคครัวเรือน และเกษตรกรรม ดังนั้น ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้ำเพื่อลดน้ำเสีย 
และมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียที่บ้านเรือน นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ หรือส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสียในบ้านเรือนเบื้องต้นโดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป 

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 
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น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากจังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมแก่การลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
พร้อมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมตอนบนการประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมมีมากมาย อยู่หลายประเภทก็จะมีลักษณะ  
ของน้ำเสีย แต่ต่างกันออกไป แม้กระทั่งในโรงงานประเภทเดียวกัน ลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นยังแตกต่างกัน 
และช่วงเวลาก็แตกต่างกัน 

คุณภาพอากาศ 
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศพื้นที่ควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และ สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี พบว่า 

1. ตัวอย่างอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณสถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ตรวจวัดอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองฯ (PM-10) จำนวน 356 วัน 
พบตัวอย่างอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองฯ (PM-10) สูงเกินมาตรฐาน 92 วัน คิดเป็นร้อยละ 25.84 ทั้งนี้ พบว่า
ปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงสุด และเกินมาตรฐานอยู่ในช่วงฤดูหนาว (ต.ค.–มี.ค.) 

2. ตัวอย่างอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณสถานีดับเพลิงเขาน้อย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
จำนวนทั้งสิ้น 364 วัน พบตัวอย่างอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองฯ (PM-10) สูงเกินมาตรฐาน 11 วัน ร้อยละ 3.02 
ทั้งนี้ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงสุด และเกินมาตรฐานอยู่ในช่วงฤดูหนาว (ม.ค.–ก.พ.) 

อากาศและเสียง 

 - คุณภาพอากาศ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตามแนวเขตการปกครองท้องถิ่น 
ในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีมติเห็นชอบ วันที่ 19 เมษายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2547 
จากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองรุนแรงและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2539 – 2547 มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
เฉลี ่ยสูงสุดเกินมาตรฐาน (120 µg/m3) ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูแล้ง สาเหตุจากการ
ประกอบการเหมืองหิน และระเบิดย่อยหิน (โรงโม่บด ย่อยหิน 26 แห่ง เหมืองหิน 8 แห่ง) รวมทั้งกิจกรรมการ
ขนส่ง และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขาว และการแต่งแร่  กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 2 บริเวณ คือ 

(1) บริเวณสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(2) บริเวณสถานีดับเพลิงเขาน้อย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 
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   โดยบริเวณตำบลหน้าพระลานเป็นชุมชนที่มีการประกอบกิจการ เหมืองหิน, โรงโม่ บด ย่อยหิน 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง สำหรับสถานีดับเพลิงเขาน้อย  
เป็นชุมชนเมืองที่ไม่มีการประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริเวณตำบลหน้าพระลาน การติดตั้ง สถานีตรวจวัด 
ใน 2 บริเวณดังกล่าว เพื่อใช้อ้างอิงเปรียบเทียบข้อมูล โดยผลการตรวจวัดในสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน  
มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวันในแต่ละเดือนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
 
ตารางคุณภาพอากาศ ปี 2559–2563 ณ สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

เดือน 
ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
จำนวนวันท่ีเกินมาตรฐาน/จำนวนวันท่ีตรวจ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
มกราคม 13/31 18/31 22/31 28/30 27/31 
กุมภาพันธ ์ 17/26 21/28 24/28 15/26 26/29 
มีนาคม 5/23 9/31 18/31 8/31 13/24 
เมษายน 0/30 3/30 10/30 7/30 5/30 
พฤษภาคม 1/31 5/31 6/31 1/31 2/31 
มิถุนายน 1/24 3/30 2/30 1/27 2/29 
กรกฎาคม 1/30 0/29 0/28 0/29 0/31 
สิงหาคม 1/31 0/31 0/31 0/31 0/31 
กันยายน 2/30 6/30 12/30 12/30 0/30 
ตุลาคม 20/31 11/31 22/31 26/29 5/29 
พฤศจิกายน 12/30 15/29 26/30 28/30 6/30 
ธันวาคม 16/31 17/31 23/31 25/30 6/31 

รวม 89/348 108/362 165/362 151/354 92/356 
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ตารางคุณภาพอากาศ ปี 2559 – 2563 ณ สถานีดับเพลิงเขาน้อย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

เดือน 
ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM10)  
จำนวนวันท่ีเกินมาตรฐาน/จำนวนวันท่ีตรวจ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
มกราคม 1/31 0/26 0/31 2/30 6/31 
กุมภาพันธ ์ 0/29 0/28 4/28 0/28 5/29 
มีนาคม 3/31 0/31 1/31 0/30 0/30 
เมษายน 0/30 0/30 0/30 0/30 0/29 
พฤษภาคม 0/29 0/31 0/31 0/28 0/31 
มิถุนายน 0/03 0/29 0/30 0/27 0/30 
กรกฎาคม 0/29 0/26 0/31 0/25 0/31 
สิงหาคม 0/29 0/31 0/31 0/31 0/31 
กันยายน 0/26 0/25 0/30 0/30 0/30 
ตุลาคม 0/31 0/14 0/31 0/31 0/31 
พฤศจิกายน 0/29 0/30 0/25 0/23 0/30 
ธันวาคม 0/31 0/31 0/24 1/29 0/31 

รวม 4/355 0/332 5/353 3/342 11/364 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานี
ตำรวจภูธรหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานี
ดับเพลิงเขาน้อย ตำบลปากเพรียว 
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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-  เสียง 
ระดับเสียงพื้นที่ริมถนน ในปี พ.ศ.2563 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 

24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย 70.7 เดซิเบลเอ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 67.9–72.3 เดซิเบลเอ จากจำนวนวันที่ตรวจวัด
ทั้งหมด 351 วัน มีจำนวนวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ มีจำนวน 
264 วัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของการตรวจวัดทั้งหมด และมีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็น 
ค่าระดับเสียงที่อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขาน้อย อำเภอเมืองสระบุรี ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
มีค่าเฉลี่ย 54.6 เดซิเบลเอ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 48.5 – 70.6 เดซิเบลเอ จากจำนวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 
366 วัน มีจำนวนวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ มีจำนวน 1 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของการตรวจวัดทั้งหมด และมีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับ
เสียงที่อันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ท่ัวไป ในปี พ.ศ.2563 
สถานีตรวจวัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย 

(Leq) 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.1–65.10 เดซิเบลเอ จากจำนวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 270 วัน มีจำนวนวันที่
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่มีวันที่ระดับเสียงเกินว่าค่ามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ คิดเป็นร้อยละ 0 ของการ
ตรวจวัดทั้งหมด และมีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงที่อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ วัดถ้ำศรีวิไล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 
48.50–70.60 เดซิเบลเอ จากจำนวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 310 วัน มีจำนวนวันที่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
เกินว่าค่ามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ จำนวน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของการตรวจวัดทั้งหมด และมีค่าระดับ
เสียงสูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงที่อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขาน้อย อำเภอเมืองสระบุรี ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
มีค่าอยู่ในช่วง 48.50–70.60 เดซิเบลเอ จากจำนวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด 366 วัน มีจำนวนวันที่ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว่าค่ามาตรฐานที่ 70 เดซิเบลเอ จำนวน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 0.27 และมีค่าระดับเสียง
สูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงที่อันตราย 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั ่วไป ในปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรีทั ้ง 3 สถานี
ตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางระดับเสียงรายปีในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ปี 2563 

ลักษณะพื้นที่ 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA) 

24 ชั่วโมง % >70 
จำนวนวัน 

ต่ำสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 

พ้ืนที่ริมถนน 

สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน 

 
67.9 

 
72.3 

 
75.21 

 
 351 

 
264 

พ้ืนที่ทั่วไป  
อบต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถ้ำศรีวิไล อ.เฉลิมพระเกียรติ 
สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมืองสระบุรี 

 

50.1 

48.5 
48.5 

 

65.1 

70.6 

70.6 

 

0.00 

0.32 

0.27 

 

270 

310 

366 

 

0 

1 

1 

 

ตารางระดับเสียงรายเดือนปี 2563 ประเภทพ้ืนที่ริมถนน 

ณ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA) 24 ชั่วโมง 

% >70 
จำนวนวัน 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย วันตรวจ วัน>70 

มกราคม 70.6 72.0 71.4 100.00 16 16 

กุมภาพันธ ์ 70.6 72.2 71.3 100.00 29 29 

มีนาคม 69.9 72.3 71.3 96.77 31 30 

เมษายน 69.4 71.5 70.8 73.33 30 22 

พฤษภาคม 69.6 72.2 70.6 87.10 31 27 

มิถุนายน 69.5 71.6 70.8 80.00 30 24 

กรกฎาคม 68.8 71.6 70.6 83.87 31 26 

สิงหาคม 69.0 71.6 70.4 61.29 31 19 

กันยายน 69.5 71.9 70.9 73.33 30 22 

ตุลาคม 69.4 71.6 70.7 77.42 31 24 

พฤศจิกายน 68.7 71.8 70.5 63.33 30 19 

ธันวาคม 67.9 71.0 69.6 19.35 31 6 

สรุปทั้งป ี 67.9 72.3 70.7 75.21 351 264 
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ตารางระดับเสียงรายเดือนปี 2563 ประเภทพ้ืนที่ริมถนน 

ณ สถานีดับเพลิงเขาน้อย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)24 ชั่วโมง % >70 จำนวนวัน 
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย  วันตรวจ วัน>70 

มกราคม 48.5 57.5 52.8 0.00 31 0 

กุมภาพันธ ์ 50.8 63.6 55.0 0.00 29 0 

มีนาคม 51.3 59.0 54.5 0.00 30 0 

เมษายน 50.9 59.4 54.0 0.00 30 0 

พฤษภาคม 51.3 64.4 54.6 0.00 31 0 

มิถุนายน 53.3 57.3 54.9 0.00 14 0 

กรกฎาคม ไม่มีข้อมลู 

สิงหาคม 53.4 57.9 54.9 0.00 31 0 

กันยายน 51.8 57.3 54.8 0.00 30 0 

ตุลาคม 50.7 70.6 55.3 3.23 31 1 

พฤศจิกายน 51.3 60.0 55.4 0.00 30 0 

ธันวาคม 50.1 58.3 54.5 0.00 31 0 

สรุปทั้งป ี 48.5 70.6 54.6 0.27 366 1 

 
-  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 

  จากการสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 7 (สระบุรี) พบว่า จังหวัดสระบุรีมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง เป็นระบบกำจัดขยะมูล
ฝอย แบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/เชิงวิศวกรรม จำนวน 1 แห่ง (ทม.สระบุรี) แบบบำบัดเชิงกล
ชีวภาพ (MBT) จำนวน 2 แห่ง (ทต.หนองแค และ ทต.หน้าพระลาน) แบบผสมผสาน จำนวน 1 แห่ง (บมจ.
พีไอ โพลีน) และกำจัดโดยการเทกอง จำนวน 6 แห่ง (ทม.พระพุทธบาท, อบต.ตาลเดี่ยว, อบต.ซับสนุ่น, อบต.
ลำพญากลาง, อบต.ลำสมพุง และ อบต.เมืองขีดขิน) มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จำนวน 1 แห่ง (ทม.สระบุรี) 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสระบุรี มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น รวมปีละ 230,851.55 ตัน 
เฉลี่ยวันละ 632.47 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนทั้งสิ้น 108 แห่ง อปท. ที่ให้บริการ
เก็บขยะจำนวน 78 แห่ง ดำเนินการเก็บขนขยะได้ รวม 584.13 ตัน/วัน จากขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ
จำนวน 632.47 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 48.34 ตัน/วัน และมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กำจัดขยะรวมแล้วประมาณ 366,014.30 ตัน 
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ตารางปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกับจำนวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 

อำเภอ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่ง) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. รวม 

เมืองสระบุร ี 1 3 7 68.15 11.67 43.00 122.83 
แก่งคอย 2 - 11 35.61 - 63.70 99.32 
หนองแค - 4 15 - 27.73 61.51 89.24 
วิหารแดง - 2 6 - 5.95 30.16 36.11 
หนองแซง - 1 5 - 2.91 11.82 14.73 
บ้านหมอ - 6 3 - 31.86 9.29 41.15 
ดอนพุด - 1 1 - 4.79 1.81 6.60 
หนองโดน - 1 3 - 2.46 10.49 12.95 
พระพุทธบาท 1 5 2 38.48 24.82 6.26 69.55 
เสาไห ้ - 6 4 - 22.68 10.70 33.38 
มวกเหล็ก - 1 6 - 7.01 45.02 52.03 
วังม่วง - 3 1 - 11.98 7.60 19.58 
เฉลิมพระเกียรต ิ - 1 6 - 8.08 26.92 35.00 

รวม 4 34 70 142.24 229.26 328.28 632.47 
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบรุี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 

     สถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเริ ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้น  
ของประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือมีพ้ืนที่กำจัดขยะแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
ไม่มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ เช่น มูลฝอยเปียกสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมกัได้ 
หรือถ้ามีปริมาณมากพอ สามารถผลิต BIO-GAS ได้ ส่วนพลาสติก กระดาษ และโลหะสามารถแยกนำไป 
Recycle อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านกลิ่น น้ำเสีย แมลงและสัตว์นำโรค และผลกระทบ 
ในด้านทัศนียภาพ ดังเช่นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเรื่อยมา 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
      จังหวัดสระบุรีมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เป็น 

1) แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง               
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2) การเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองแค และ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจระเข้ 

3) นำไปใช้เป็นพลังงาน (WASTE TO ENERGY) จำนวน 62 แห่ง 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยังดำเนินการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ คือ กำจัดแบบเทกอง ไถกลบ 

หรือเผา และบางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ยังไม่มีการจัดการขยะ โดยประชาชนดำเนินการกำจัดกันเอง 

ตารางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสระบุรี 

ผู้ดำเนินการ 
อปท./ส่วนราชการ/เอกชน 

ที่เข้าร่วมกำจัด 
วิธีการกำจัด 

ปริมาณขยะที่เข้า
ระบบ(ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองสระบุร ี อบต.ท่าคล้อ, อบต.พุแค, อบต.ห้วยบง Sanitary/ 
Engineer Landfill 
(ขนาด 101 ไร่) 

72.48 

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ทต.หนองโดน, อบต.บ้านกลับ, อบต.เขาวง, 
อบต.บ้านยาง, ทต.หัวปลวก, อบต.เริงราง, 
ทต.ต้นตาล-พระยาทด, อบต.ดาวเรือง, 
อบต.หัวยป่าหวาย, อบต.ผึ้งรวง,  

Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 160 ไร่) 

82.7 

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน - Open Dump 
/Open Burn 
(ขนาด 12 ไร่) 

8 

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก - Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 1.5 ไร่) 

1 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน - Open Dump/ 
Open Burn 
  (ขนาด 1.3 ไร่) 

0.5 

องค์การบริหารส่วนตำบลขีดขิน ทต.ดอนพุด, ทต.ตลาดน้อย,  
อบต.หนองบัว, ทต.สร่างโศก,  
ทต.บางโขมด,ทต.ท่าลาน, ทต.บา้นหมอ 

WASTE TO 
ENERGY 
(ขนาด 40 ไร่) 

68.2 

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

8 

เทศบาลตำบลพุกรา่ง - Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 2 ไร่) 

5 
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ผู้ดำเนินการ 
อปท./ส่วนราชการ/เอกชน 

ที่เข้าร่วมกำจัด 
วิธีการกำจัด 

ปริมาณขยะที่เข้า
ระบบ(ตัน/วัน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว - Open Dump/ 
Open Burn 
 (ขนาด 50 ไร่) 

6 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น - Open Dump/ 
Open Burn 
 (ขนาด 50 ไร่) 

5.25 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
กลาง 

- Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 5 ไร่) 

2 

เทศบาลตำบลวังม่วง - Open Dump/ 
Open Burn 
(ขนาด 10 ไร่) 

2 

เทศบาลตำบลหนองแค อบต.หนองจรเข ้ Control Dump 
(ขนาด 18 ไร่) 

15 

บริษัททีพีไอ โพลีน อบต.มวกเหล็ก, ทต.แสลงพัน, ทต.วิหารแดง 
ทต.คำพราน, ทต.หนองหม,ู อบต.เจริญธรรมอบต.
หนองปลิง, อบต.โคกแย้, ทต.หินกอง อบต.หนองจิก, 
อบต.หนองนาก, ทต.ไผต่่ำทต.คชสิทธ์, 
อบต.หนองไข่น้ำ, อบต.ไกเ่ส่า, อบต.ห้วยขมิ้น, 
อบต.หนองปลาหมอ, อบต.ห้วยทราย, อบต.หนองกบ, 
อบต.ตลิ่งชัน, อบต.ม่วงงาม, ทต.เมืองเก่า, 
ทต.หนองแซง, ทต.เสาไห้, ทต.ช้างไทยงาม, 
ทต.บ้านยาง, ทต.สวนดอกไม้, ทม.แก่งคอย, 
อบต.ท่าตูม, อบต.สองคอน, อบต.ห้วยแห้ง, 
ทม.ทับกวาง, อบต.บ้านป่า, อบต.เตาปูน, 
อบต.มิตรภาพ, อบต.หนา้พระลาน, อบต.บ้านแก้ง, 
อบต.เขาดินพัฒนา, ทต.กดุนกเปลา้, อบต.หนองยาว, 
ทต.ตะกุด, อบต.โคกสว่าง, อบต.หนองปลาไหล, 
อบต.ปากข้าวสาร 

WASTE TO 
ENERGY 
(ขนาด 20 ไร่) 

207.47 

ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่7 
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10. อื่นๆ  
10.1 ผังเมืองรวมจังหวดัสระบุรี 
 

จังหวัดสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ 
ทั้งหมด 9 ผัง ได้แก่  

1) ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี   
2) ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี   
3) ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย  
4) ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท  
5) ผังเมืองรวมเมืองหนองแค   
6) ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้   
7) ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง    
8) ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน  
9) ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง 
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10.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระบุรี GPP ปี 2562 
 
 

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในปี 2562 ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.49 จากปี 2561  

ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 336,393 บาทต่อปี และสูงเป็นลำดับที่ 10 ของประเทศ เป็นลำดับ 2 ของจังหวัด
ภาคกลาง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาประจำปี 255,627 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมมี
มูลค่าสูงสุดของสาขาการผลิตทั้งหมด คือ 113,424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.37 รองลงมา ได้แก่ สาขา
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ มีมูลค่าการผลิต 43,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.10  และสาขา
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักยานยนต์ มีมูลค่า 25,336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 

 
 
 
 
 
 
 

อตุสาหกรรม เกษตรกรรม ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบปรบัอากาศ ขายสง่ ขายปลกี เหมือง อื่นๆ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี (GPP) ปี 2562 

อุตสาหกรรม 
44.37% 

ไฟฟ้า ก๊าซฯ 
19.10% 

ขายส่ง ขายปลีก 
9.91% 

อ่ืนๆ 15.56% 

เหมือง 5.84% 

เกษตร 5.22% 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 
ภาคเกษตร 12,072 12,525 13,270 13,368 
    เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 12,072 12,525 13,270 13,368 
ภาคนอกเกษตร 226,671 223,229 233,424 242,259 
    การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 17,014 15,292 13,693 14,945 
    การผลิตอุตสาหกรรม 113,392 112,400 120,653 113,424 
    ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ้ และระบบปรับอากาศ 30,454 29,052 30,498 43,103 
    การประปาและการจัดการของเสีย 527 532 563 561 
    การก่อสร้าง 4,261 3,029 2,825 2,677 
    การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

21,209 21,981 24,444 25,336 

    การขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้าและการคมนาคม 12,704 12,645 11,112 11,037 
    โรงแรมและภัตตาคาร 557 600 694 757 
    การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร 800 899 1,023 1,253 
    การเงินและการประกันภัย 5,797 5,866 5,943 6,220 
    กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3,273 3,894 4,530 4,905 
    กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 488 434 378 247 
    การบริหารและการสนับสนนุการบริการ 1,068 1,028 1,266 1,368 
    การบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ 6,866 7,064 7,508 7,827 
    การศึกษา 3,401 3,394 3,235 3,233 
    บริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3,405 3,680 3,716 3,875 
    ศิลปะ ความบนัเทิงและนันทนาการ 197 231 266 313 
    กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 1,259 1,208 1,076 1,181 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 238,744 235,753 246,694 255,627 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 318,533 312,358 325,653 336,393 
ประชากร (1,000 คน ) 750 755 758 760 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
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การเงินการคลัง 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

6278 2559 2560 2561 2562 2563 
ด้านรายได้ 4,113.95 4,201.58 4,641.10 3,915.28 5,094.29 4,953.35 
ด้านรายจ่าย 9,953.43 9,338.03 6,904.15 6,521.17 5,639.21 4,862.08 
ด้านฐานะการคลัง -5,839.48 -5,136.46 -2,263.05 2,605.89 -544.92 91.27 

      ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสระบรุี ข้อมูล วันที ่31 มีนาคม 2564 

 
 การจัดเก็บรายได้ของจังหวัดสระบุรี ในช่วงปี 2558 – 2563 มีการจัดเก็บรายได้ทั้งที่ขยายตัว 
และหดตัว โดยแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยมียอดการจัดเก็บรายได้สูงสุดในปี 2562 จำนวน 
5,094.29 ล้านบาท 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสระบุรี ในช่วงปี 2558 – 2563 มีแนวโน้มหดตัวเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 2.41 ต่อปี โดยมียอดการเบิกจ่ายสูงสุดในปี 2558 จำนวน 9,953.43 ล้านบาท  

 
10.3 เงินฝากและสินเชื่อ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเชื่อ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ธนาคารพาณิชย์ 69,153 73,135 81,168 54,585 58,184 59,797 

ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ของจังหวัดสระบุรี ในช่วงปี  2561 – 2563  มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 12.51 ต่อปี โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในปี 2563 จำนวน 81,168 ล้านบาท  
  สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี 2561 – 2563 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  
4.45 ต่อปี โดยมียอดเงินสินเชื่อสูงสุดในปี 2563 จำนวน 59,797 ล้านบาท 
  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ธนาคารบางแห่งปรับการรายงานข้อมูลสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่อเช่าซื้อรถยนต์จากการบันทึกที่สาขาไปรวมที่สำนักงานใหญ่ 

 
 



 

 

-104- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

10.4 รายได้จากภาษี 
          ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี สามารถจัดเก็บภาษีได้ จำนวน 10,024.246 
ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนระยะเดียวกัน 148.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 โดยจัดเก็บได้ลดลง เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) สำหรับปีงบประมาณ 2564 เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลการขับเคลื่อนของอุปสงคภ์ายในประเทศ 
และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่ง ตลอดจนภาคผลิต ถึงแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของภาครัฐบาล แตค่าดว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีผลทำให้การจัดเก็บภาษีลดลง 

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีอากรปีงบประมาณ 2561 กับปีงบประมาณ 2562 
ประเภทภาษี ผลจัดเก็บ 

ปี 2561 
ผลจัดเก็บ 
ปี 2562 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 1,401.907 1,402.595 0.687 0.05 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล 3,449.598 3,562.739 113.140 3.18 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 4,153.522 5,118.254 964.732 18.85 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 46.364 50.936 4.572 8.98 
อากรแสตมป ์ 33.653 34.309 0.655 1.91 
อี่น ๆ 4.086 4.231 0.144 3.42 
รวม 9,089.132 10,173.066 1,083.933 10.65 

 
สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี 

หน่วย  :  ล้านบาท 
ประเภทภาษ ี ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

1,379.575 1,468.899 1,570.936 1,485.754 1,401.907 1,402.595 1,415.301 

ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

3,659.356 3,433.289 3,468.686 3,413.034 3,449.598 3,562.739 3,388.541 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 3,802.703 3,934.096 4,464.236 4,030.254 4,153.522 5,118.254 5,149.384 
ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

46.909 50.935 50.011 46.087 46.364 50.936 32.406 

อากรแสตมป ์ 34.347 35.678 37.248 31.132 33.653 34.309 35.232 
อ่ืน ๆ 2.924 3.060 3.891 4.246 4.086 4.231 3.380 

รวม 8,925.817 8,925.959 9,595.011 9,013.509 9,089.132 10,173.066 10,024.246 
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รายได้จากการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ปีงบประมาณ 2563 
หน่วย  :  ล้านบาท 

ประเภทภาษ ี
เก็บได้จริง 

2563 
เก็บได้ปีที่แล้ว 

2562 

เปรียบเทียวกับปีท่ีแล้ว 
(+) สูง (-) ต่ำ ประมาณการ 

จำนวนภาษี ร้อยละ 
ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 1,415.301 1,402.595 -12,705.467 -0.91 - 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล 3,388.541 3,562.739 174,197.377 4.89 - 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 5,149.384 5,118.254 -31,130.136 -0.61 - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 32.406 50.936 18,530.889 36.38 - 
อากรแสตมป ์ 35.232 34.309 -0.923 -2.69 - 
อื่น ๆ 3.380 4.231 0.850 20.11 - 

รวม 10,024.246 10,173.066 148,819.534 1.46 0.00 

 
สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี รายพ้ืนที่สาขา ปีงบประมาณ  2563 

หน่วย  :  ล้านบาท 

พ้ืนที่สาขา 
ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่า 
เพ่ิม 

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

อากร
แสตมป ์

อื่น ๆ รวม 

เมืองสระบุร ี 190.110 360.256 623.943 13.092 15.594 0.822 1,203.820 
แก่งคอย 259.296 824.187 2,131.397 4.376 5.067 0.431 3,224.758 
หนองแค 638.324 1,393.509 1,411.359 4.696 4.294 0.587 3,452.771 
วิหารแดง 23.952 20.395 35.026 0.237 0.912 0.137 80.660 
หนองแซง 4.200 2.074 10.029 0.655 0.302 0.067 17.329 
บ้านหมอ 96.227 365.087 176.234 1.824 2.988 0.223 642.585 
ดอนพุด 2.663 0.870 0.948 0.000 0.115 0.026 4.623 
หนองโดน 2.868 1.832 6.861 0.002 0.187 0.024 11.775 
พระพุทธบาท 64.917 242.707 422.645 1.861 1.867 0.312 734.312 
เสาไห ้ 21.380 20.387 77.888 2.462 0.779 0.181 123.079 
มวกเหล็ก 53.312 46.988 53.494 1.149 1.718 0.232 156.896 
วังม่วง 27.432 5.871 30.297 0.025 0.253 0.076 63.956 
เฉลิมพระเกียรต ิ 30.615 104.372 169.257 2.020 1.151 0.258 307.674 
รวมท้ังสิ้น 1,415.301 3,388.541 5,149.384 32.406 35.232 3.380 10,024.246 

ที่มา  :  สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสระบรุี 
ข้อมูล ณ  30  กันยายน  2563 



 

 

-106- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

รายได้จากการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายได ้
เก็บไดป้ีที่แล้ว 

(2562)  

เก็บไดจ้ริง 
(2563) 

เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 
ประมาณการ 

(+) สูง (-) ต่ำ 

จำนวนภาษี ร้อยละ  
ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 17.271 6.904 -10.367 60.02 15.000 
ภาษียาสูบ 0.003 - -0.003 100.00 - 
ภาษีสุรา 0.646 0.388 -0.258 39.93 0.540 
ภาษีรถยนต ์ - 0.015 0.015 100 - 
ภาษีเครื่องดืม่ 2,498.989 2,698.834 199.845 7.40 2,713.653 
ภาษีรถจักรยานยนต ์ 0.024 0.083 0.059 71.08 - 
ภาษีแบตเตอรี ่ 468.650 467.389 -1.261 0.26 479.888 
ภาษีสถานบริการ-สนามกอล์ฟ 1.408 1.055 -0.353 25.07 1.431 
ภาษีสถานอาบน้ำอบตัวหรือนวด
ตัว 

0.229 0.107 -0.122 53.27 0.221 

ภาษีไนท์คลบัและดิสโก้เธค 0.231 0.168 -0.063 27.27 0.153 
รายได้เบ็ดเตล็ด 6.640 7.508 0.868 11.56 7.017 

รวม 2,994.090 3,188.683 194.643 6.10 3,217.902 

ที่มา : สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ระบรุ ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการจัดเก็บรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.10 และต่ำกว่า
ประมาณการที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 0.91  โดยมีสาเหตุที่จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการผลิตตามกำลังซื้อของผู้บริโภค
ประกอบกับจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งปิดสถานบริการ ทำให้รายได้ภาษีไนต์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้ำหรือ  
อบตัวและนวดลดลง ทำให้การจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย 
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10.5 ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ .) เป็นข้อมูลที ่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที ่พึงประสงค์  

ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน  
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง  
ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบท  
ของประเทศ 
 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน
ของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพ
ชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ .) ปี 2562 จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ในพื้นที่ 
ทุกอำเภอ รวม 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล  ดังนี้ 

ครัวเรือนทั้งหมด  จำนวน  138,357  ครัวเรือน   
ประชาชนที่อาศัยอยู่จริง จำนวน  398,526  คน   

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ 5 ลำดับแรก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จำนวนที่
สำรวจทั้งหมด 

จำนวนที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 138,357 คร. 15,520 คร. 11.22 
2 ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาค

บังคับ 9 ปี 
37,967 คน 2,404 คน 6.33 

3 ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 80,089 คน 4,779 คน 5.97 
4 ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 398,526 คน 21,651 คน 5.43 
5 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 398,526 คน 16,471 คน 4.13 

  

 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 เกี่ยวกับรายได้ประชาชน จังหวัดสระบุรี  
มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จำนวน 54 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 0.04 
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10.6 การประชาคมท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้

กำหนดแนวทางรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดจาก 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  ทุกคน 
(2) คัดเลือกจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด          10-15 คน 
(3) คัดเลือกจากประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด     10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด          10-15 คน 
(5) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล          20-30 คน 
     ส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ 
     โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ  
     ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
(6) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  10-15 คน 
(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)/สมาชิกอาสาป้องกันภัย    10-15 คน 
     ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/คณะกรรมการกองทุนชุมชน/ 
     คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตจังหวัด 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีความรุนแรงและ
ส่งผลให้จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการแพร่กระจายในระดับสีแดงเข้ม เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ พ้ืนที่เข้มงวดสุดๆ มีการคัดกรองเข้าออกมากที่สุดยิ่งกว่าพ้ืนที่สีแดง มีข้อกำหนด
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการ ห้ามดื่มสุราในร้าน ร้านอาหารอาจพิจารณาให้ซื้อกลับบ้านแทน  มีการ
คัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 
แต่พื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องขออนุญาตเดินทางกับเจ้าพนักงานก่อนเข้าออก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
จึงได้มีประกาศ เรื่อง ยกเว้น  การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้จัดตั้งกลุ่ม
ไลน์ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ ้น เพื่อเป็นช่องทางในการ
ดำเนินการผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยยังสามารถดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10.7 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 โครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยจัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 มีโครงสร้างการบริหารและบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

(1) ด้านการเมือง ประกอบด้วย 
     ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบไปด้วย สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 30 คน วาระของสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสระบุรี มีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

     ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ ่งมาจากการเลือกตั ้งโดยตรง 
เป็นผู้บริหารและมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 คน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
รวมจำนวน 5 คน 

(2) โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
การแบ่งส่วนบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2540 มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง โครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 

(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(3) กองคลัง 
(4) กองช่าง 
(5) กองสาธารณสุข 
(6) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(7) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(8) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
(9) กองการเจ้าหน้าที่ 
(10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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(แหล่งที่มาของข้อมลู : ประกาศ เร่ือง โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564) 
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อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
           มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตราขอ้บัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งตอ่กฎหมาย 
(2) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
(3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(5) แบง่สรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบง่ใหแ้ก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(6) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด พ.ศ. 2498 

เฉพาะภายในเขตสภาตำบล  
(7) คุม้ครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(7 ทวิ)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น  
(8) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน เขตองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน ดำเนินการหรือ
ให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี ้ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

(9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่น กำหนดให้เป็น 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการ
ส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

     มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ส ุขของประชาชน โดยใช้ว ิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีและให้คำนึงถึงการมีส่ วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

     มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
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(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4) การแบง่สรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบง่ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาปา่ไมท้ี่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) การจัดการศึกษา 
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวม  
(11)  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
(14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการ ไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(16)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22)  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(24)  จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต  

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือ 
ให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด  

(25)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่น  
(26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(27)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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(28)  จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็น 
อำนาจและหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

(29)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 

1. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. บำบัดน้ำเสีย 
4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. วางผังเมือง 
6. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
7. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ 
8. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
11. จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. จัดให้มีและบำรุงสถานที ่สำหรับการกีฬา  สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และ 

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร 
13. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
14. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค  
15. จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
16.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
18. กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ. 
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เมื่อ 

(1) การนั้นจำเป็นต้องกระทำ และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
(3) ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่น หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการ
จัดเก็บค่าภาคหลวงแร่นั้น ในอัตราร้อยละยี่สิบ 

ในกรณีที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั ่งให้คืนค่ าภาคหลวงแร่ ให้แก่ผู ้ใช้แร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ ให้กรมทรัพยากรธรณีหักค่าภาคหลวงแร่ไว้เพื ่อจ่ายคืนให้แก่ผู ้ใช้แร่ก่อน แล้วจึงนำ
ค่าภาคหลวงแร่ที่เหลือมาจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 2 ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี
การจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนั้น ในอัตราร้อยละสามสิบ 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที ่จัดเก็บ  
เป็นตัวเงินเท่านั้น 

ข้อ 3 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บ สำหรับแร่หรือปิโตรเลียม
ที่ผลิตได้จากประทานบัตรหรือสัมปทาน แล้วแต่กรณี ที่มีพื้นที่ตามประทานบัตรหรือสัมปทานอยู่ในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่ง ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ แห่งละเท่ากัน 

ข้อ 4 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้มีการจัดสรรปีละสี่งวด ดังนี้ 
งวดที่หนึ่ง ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ให้จัดสรรภายในเดือนมกราคม 
งวดที่สอง ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ให้จัดสรรภายในเดือนเมษายน 
งวดที่สาม ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ให้จัดสรรภายในเดือนกรกฎาคม 
งวดที่สี่ ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ให้จัดสรรภายในเดือนตุลาคม 
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ในกรณีที่มีความจำเป็น ทำให้ไม่อาจจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดใดได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน 

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่เสียค่าเช่าห้องพัก เสียค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2 

ข้อ 2 การออกข้อบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พัก
ในโรงแรมให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสามของค่าเช่าห้องพัก 

ข้อ 3 ให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ไว้แทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก และนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่สิบ
ของเดือนถัดไป 

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ ่นอื ่น ซึ ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใดตามมาตรา 60 มาตรา 64 
มาตรา 66มาตรา 67 และมาตรา 69 หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้หักไว้ในอัตราร้อยละสี่ของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้
อ่ืนที่เก็บเพ่ิมข้ึนหรือมอบให้เก็บ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 

(2) เม ื ่อพ้นกำหนดตาม (1) ให ้ห ักไว ้ในอัตราร ้อยละสามของภาษีอากร ค่าธรรมเน ียม 
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืน ที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบให้เก็บ 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ 
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวัน ที่ 13 สิงหาคม 2546 

ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด 
(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ในเขตจังหวัด 
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(2) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง 

(3) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ  
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

ข้อ 2 ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนจังหวัด โดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการที ่เป็นโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
ของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

(7)  ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอน 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทำ” 

ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดำเนินการเอง แต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถท่ีจะดำเนินการ
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ได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทำได้ในกรณีที่เร่งด่วนและ
จำเป็นหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน  การให้การสนับสนุน 
แก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุน
ในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน 

ข้อ 4  หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามท่ีกำหนด ไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการ
ตามประกาศนี้ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่เลขท่ี 797 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 (ข้อมูล พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
  1) อัตรากำลัง 
  ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น   จำนวน     129 คน 
  ลูกจ้างประจำ     จำนวน       10 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน     118 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน       53 คน 
  บุคลากรทางการศึกษา    จำนวน       14 คน 
      รวมทั้งสิ้น  จำนวน     324 คน 
  2) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
  รถยนต์บรรทุกน้ำ     จำนวน       5 คัน 

พาหนะเครื่องจักร    จำนวน       4 เครื่อง 
(กระบะมีหลังคา ตู้อลูมิเนียม รถกระเช้าไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์) 

  เครื่องสูบน้ำ     จำนวน      16 เครื่อง 
  3) ภารกิจถ่ายโอน 
  ถนนทางหลวงท้องถิ่น    จำนวน      61 สาย 
  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน       1 แห่ง 
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  4) กิจการพาณิชย์ 
  ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง   จำนวน       1 แห่ง 
  ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า (ธนเดช)  จำนวน      1 แห่ง 
  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
  และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสระบุรี (OTOP)  จำนวน       1 แห่ง 
  ตลาดสด     จำนวน       1 แห่ง 
  ที่ดินในความรับผิดชอบ ของ อบจ.   จำนวน       1 แห่ง 
  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรูปแบบครบวงจร  จำนวน       1 แห่ง 
  5) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
  โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  จำนวน       1 โรงเรียน 
  6) ประเภทท่ัวไป (ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์)  
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รถยนต์      จำนวน       9 คัน 
รถตู ้      จำนวน       3 คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      1 คัน 
สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รถยนต์      จำนวน      8 คัน 
กองคลัง 
รถยนต์      จำนวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      1 คัน 
กองช่าง 
รถยนต์      จำนวน     21 คัน 
รถตู ้      จำนวน      1 คัน 
รถซ่อมผิวจราจร     จำนวน      2 คัน 
รถกวาดถนน     จำนวน      1 คัน 
รถบรรทุกดั๊มพ์     จำนวน     14 คัน 
รถแบคโฮว์     จำนวน      5 คัน 
รถเกรดเดอร์     จำนวน      4 คัน 
รถตักล้อยาง      จำนวน      3 คัน 
รถแทรคเตอร์     จำนวน      6 คัน 
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รถบดสั่นสะเทือน    จำนวน      4 คัน 
รถอัดฟาง     จำนวน      1 คัน 
รถลากจูง     จำนวน      2 คัน 
รถสุขา      จำนวน      1 คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      1 คัน 
กองสาธารณสุข 
รถยนต์      จำนวน      1 คัน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
รถยนต์      จำนวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      1 คัน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รถยนต์      จำนวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต์ (รถสามล้อ)   จำนวน      2 คัน 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 
รถยนต์      จำนวน      2 คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      2 คัน 
กองการเจ้าหน้าที่ 
รถยนต์      จำนวน      - คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      - คัน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
รถยนต์      จำนวน      - คัน 
รถจักรยานยนต์     จำนวน      - คัน 
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รถยนต์ (รถหกล้อ)    จำนวน      1 คัน 
รถตู ้      จำนวน      1 คัน
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แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ 
โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.สระบุรี 

ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 ปีการศึกษา 2562 ณ 10 มิถุนายน 2563 ปีการศึกษา 2564 ณ 1 พฤศจิกายน 2564 หมาย
เหตุ 

  
จำนวน 
ห้อง 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนบุคลากรทาง 

การศึกษา 
จำนวน 
ห้อง 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนบุคลากรทาง 

การศึกษา 
จำนวน 
ห้อง 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนบุคลากรทาง 

การศึกษา 

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

 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
 

  
1 โรงเรียนหรเทพ 12 135 113 248 3 8 11 12 127 111 238 4 8 12 12 130 97 227 6 19 25 

  (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)                       
  ระดับชั้น อ. 1  1 12 11 23    1 5 7 12    1 13 10 23     
  ระดับชั้น อ. 2  1 9 10 19    1 14 11 25    1 6 7 13     
  ระดับชั้น อ. 3  1 9 9 18    1 11 10 21    1 15 12 25     
  ระดับชั้น  ป. 1 1 12 10 22    1 8 7 15    1 10 10 20     
  ระดับชั้น  ป. 2 1 11 3 14    1 12 5 7    1 8 6 14     
  ระดับชั้น  ป. 3 1 7 11 18    1 11 3 14    1 12 10 22     
  ระดับชั้น  ป. 4 1 13 7 20    1 10 11 21    1 11 3 14     
  ระดับชั้น  ป. 5 1 12 16 28    1 16 7 23    1 11 10 21     
  ระดับชั้น  ป. 6 1 13 10 23    1 10 17 27    1 15 6 21     
  ระดับชั้น  ม. 1 1 9 7 16    1 11 7 18    1 11 11 22     
  ระดับชั้น  ม. 2 1 13 12 25    1 6 8 14    1 11 7 18     
  ระดับชั้น  ม. 3 1 15 7 22    1 13 13 26    1 7 5 12     
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(3) สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

บัญชีรายรับจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564  
รายรับ รายรับจริงปี 2562 รายรับจริงปี 2563 รายรับจริงปี 2564 

รายได้ที่จัดเก็บเอง             

1. หมวดภาษีอากร            
   1.1 ภาษีบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัด 40,870,678  38     39,555,876  00  39,421,816 50 

    จากสถานค้าปลีกยาสูบ        

   1.2 ภาษีบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัด 12,113,818  71      14,014,793  04  19,004,486 42 

    จากสถานค้าปลีกน้ำมัน           

ยอดรวม 52,984,497  09     53,570,669 04  58,426,302 92 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           

    2.1 ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน 483,794  00       363,251  00 284,911 07 

          จังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม           

   2.2 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับสสุานและฌาปนสถาน  -   -   -   -  - - 

   2.3 ค่าปรับผิดสญัญา    1,243,627  25      3,942,688  00  1,339,456 12 

   2.4 ค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  -   -   -   -  - - 

         ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 9           

ยอดรวม    1,727,421  25      4,305,939  00  1,624,367 19 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           

    3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่   1,426,300 00       917,100  00 639,300 00 

    3.2 ดอกเบี้ยธนาคาร   18,299,232  57      22,927,913  03 14,362,138 13 

    3.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด  -   -   -   -  - - 

    3.4 ค่าเช่าท่ีดิน       12,495  00          10,303  00  - - 

ยอดรวม  19,738,027  57      23,855,316  03  15,001,438 13 

4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็           

    4.1 ค่าข่ายแบบแปลน    513,600  00        905,800  00 657,900 00 

    4.2 รายได้เบ็ดเตลด็อื่น ๆ    3,020,640  00        2,910,165 00 5,360,503 55 

    4.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ ์       -   -             -   -  - - 
 

ยอดรวม      3,534,240 00     3,815,965 00 6,018,403 55 
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รายรับ รายรับจริงปี 2561  รายรับจริงปี 2562  รายรับจริง ปี 2564  
5. หมวดรายได้จากทุน          

    5.1 ค่าขายทอดตลาด        32,000 00 306,570 00  311,700 00 

ยอดรวม 32,000  00  306,570 00 311,700 00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้            

1. หมวดภาษีอากร            

    1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 319,340,035 05 315,182,243  81  319,340,035 05 

    1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.แผนกำหนด 122,636,031  92  105,695,753 90  103,931,377 80 

         ขั้นตอนการกระจายอำนาจ           

   1.3 ภาษีบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัด 355,888,002 58  394,195,068 84 364,027,377 47 

        สระบุรีจากภาษีมลูค่าเพิม่ที่จัดเก็บตาม           

        ประมวลรัษฎากร 5%           

   1.4 ค่าภาคหลวงแร ่ 273,146,091 60  270,244,160 33 259,444,869 18 

ยอดรวม 1,071,010,161  15  1,085,317,226 88  1,046,743,659 50 

      รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนนุท้ังสิ้น 1,149,026,347 06  1,171,171,685 95 1,128,125,871 29 

2. หมวดเงินอุดหนุน           

   2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  134,140,888  00   181,900,500 00 192,750,900 00 

        (ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ)           

ยอดรวม  134,140,888 00    181,900,500 00 192,750,900 00 

รวมรายรับทั้งสิ้น  1,283,167,235 06 1,353,072,185 95 1,320,876,771 29 
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง  

ปี 2562 
รายจ่ายจริง  

ปี 2563 
รายจ่ายจริง  

ปี 2564 

รายจ่ายงบกลาง      
1. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
2. เงินช่วยพิเศษค่าทำศพฯ 

        515,536.00  
       - 

        612,619.00 
       - 

635,231.00 
- 

3. เงินสำรองจ่าย - 15,095,814.00 15,884,112.40 

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    4.1 เงินทุนการศึกษา           -  - - 

    4.2 เงินสมทบและเงินชดเชยเข้ากองทุน -  - - 

          บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)       

    4.3 เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  -   -   -  

          ลูกจ้างประจำ (กสจ.)       

    4.4 เงินบำรุงสมาคม อบจ.แหง่ประเทศไทย 500,000.00         500,000.00 - 
    4.5 เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 4,000,000.00 2,180,545.00 2,678,150.00 

    4.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำป ี 20,048.00 27,777.00 38,300.00 

5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ       10,872,300.00        11,352,000.00  33,217,473.00 

    ส่วนท้องถิ่น (กบท.)      

6. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ         462,240.00          467,814.40  466,420.80 

7. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ       2,932,101.00        3,061,072.16 2,678,253.00 

8. เงินช่วยเหลือ (ประกันสุขภาพ)       4,000,000.00        4,000,000.00  95,280.00 

9. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ - - - 

10. ค่าชำระหนี้เงินต้น - - - 

รวม    19,302,225.00      33,297,641.56  55,693,209.78 

รายจ่ายประจำ            

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     39,137,753.23        41,934,090.74 52,311,952.20 

2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       6,415,063.62          6,331,680.00  8,195,564.09 

3. ค่าจ้างประจำ       2,430,840.00          2,570,820.00  2,710,320.00 

4. ค่าจ้างช่ัวคราว     11,238,417.29        14,764,350.04  21,942,418.44 

5. ค่าตอบแทน     1,431,570.75        3,271,751.50  128,362,149.12 
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รายการ 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
6. ค่าใช้สอย     42,505,336.75 49,855,171.67 79,167,688.57 

7. ค่าวัสด ุ 18,219,440.64       21,465,872.58         41,784,734.03 

8. ค่าสาธารณูปโภค 6,740,921.98 6,894,765.81 7,383,273.57 

9. เงินอุดหนุน       84,260,410.00     111,067,340.00  75,245,446.36 

10. รายจ่ายอื่น 60,360.00 208,577.14 523,400.00 

รวม 212,440,114.26 258,364,419.48  256,697,845.29 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน     

1. ค่าครุภณัฑ ์       2,608,854.26      102,475,605.01  39,501,785.33 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    1,999,500.00      17,461,965.61  5,292,164.00 

3. จ่ายจากเงินสะสม - -   - 

4. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 73,408,037.19 128,233,282.83 - 

รวม   78,016,391.45    248,170,853.45  44,793,950.06 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  309,758,730.71  539,832,914.49 518,114,106.22 

 
 



 

 
 

 
 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1. ความสมัพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 
วิสัยทัศน์ ด้วยการพัฒนาประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 คติพจน์ประจำชาติ   “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.1 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
1. .11  บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้ส่งผล

ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ เป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทาย  ต่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ี2563 ทีต่ิดลบร้อยละ 6.1 ถือเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 22 ปี รองจากการ
หดตัว ร้อยละ 7.6 ในปี พ.ศ. 2541 เท่านั ้น โดยมีสาเหตุหลักจากผลพวงของการระบาดระลอกใหม่ 
ของโรคโควิด–19 ถ้าไม่ได้เกิดการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจน่าจะหดตัวในช่วงร้อยละ 5 เท่านั้น และจะมี
จุดตั้งต้นที่ดีกว่าในปัจจุบันมาก 

เศรษฐกิจไทยไม่ใช่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากวิกฤตโควิด -19 ในปีที่แล้ว ประเทศ 
ในภูมิภาคที่โชคร้ายกว่าประเทศไทย คือ ฟิลิปปินส์ ที่เศรษฐกิจหดตัวถึงร้อยละ 9.5 ทำลายสถิติต่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ และอินเดียที่ตัวเลขคาดกันว่าจะหดตัวในระดับใกล้เคียงกันกับฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ หลายประเทศ
ที่มีอัตราการหดตัวน้อยกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ดีกว่ามากนัก ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ (หดตัวร้อยละ 5.4 ต่ำที่สุด 
ในประวัติศาสตร์สิงคโปร์) มาเลเชีย (หดตัวร้อยละ 5.6) หรือญี่ปุ่น (หดตัวร้อยละ 4.8) แต่ก็มีประเทศที่ดีกว่า
พอสมควร เช่น อินโดนีเชีย (หดตัวร้อยละ 2.1) เกาหลีใต้ (หดตัวร้อยละ 1.0) จีน (ขยายตัวร้อยละ 2.3) และ
ไต้หวัน (ขยายตัวร้อยละ 3.0) ซึ่งไต้หวันเป็นกรณีที่น่าทึ่งมาก เพราะอัตราการขยายตัวเท่ากับปี 2562 ที่ยังไม่มี
โควิดเลย เทียบกับจีนที่แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวเช่นกัน แต่เป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลงอย่างมีนัยจากร้อยละ 
6.1 ในปี 2562 

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสสี่ขยายตัวร้อยละ 0.9 จากปี พ.ศ. 2562 หลังจากติดลบติดต่อกัน 
สองไตรมาส แม้ตัวเลขนี้จะดูต่ำ แต่จริงๆ แล้วเป็นตัวเลขที่ดีมาก เพราะในทุกประเทศข้างต้น ยกเว้น จีน 
มีอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ติดลบ กระทั่ง  ไต้หวัน ที่จีดีพีรวมขยายตัวดี การบริโภค
ภาคเอกชนยังหดตัวร้อยละ 1.1 ซึ่งอัตราการขยายตัวเป็นบวกของไทยนี้ไม่ควรเป็นที่กังขา เพราะดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อติดตามภาวะการบริโภคภาคเอกชนรายเดือน  
ขยายตัวเป็นบวกในไตรมาสสี่เช่นกัน 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยเติมสภาพคล่องและสร้างความมั่นใจในการใช้จ่ายให้กับ
ประชาชน มาตรการที่รัฐร่วมแชร์ค่าใช้จ่ายหลายมาตรการมีผลดีมาก สะท้อนจากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชน
ที่เติบโตจากการใช้จ่ายในหมวดบริการ และหมวดสินค้าไม่คงทน ซึ่งเป็นหมวดสินค้าที่ได้ประโยชน์จาก
มาตรการเหล่านี้ รัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปในช่วงที่โควิด -19 กลับมาระบาด 
รอบใหม่ ทำให้การประคับประคองเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีปัจจัยลบเพิ่มขึ้น 
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อย่างไรก็ดีมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการในปัจจุบันมีต้นทุนทางการคลังสูง โดยที่  
ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน การเร่งนำเข้าและฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทัง้ประเทศหรือแม้แต่ในบางพ้ืนที่
เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด และจะคุ้มค่าในแง่ของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อเม็ดเงินที่รัฐ
ต้องจ่ายออกไป แต่ช่วงที่วัคซีนยังไม่ครอบคลุม จึงต้องดำเนินการประคองระบบเศษฐกิจด้วยมาตรการเหล่านี้
ไปพลางก่อน 

การลงทุนภาคเอกชนในปี พ.ศ. 2562 ติดลบสูงมากที่ร้อยละ 8.4 ปรกติการลงทุนภาคเอกชนจะเหวี่ยง
มากกว่าตัวเลขจีดีพีรวมอยู่แล้ว ประเด็นสำคัญอยู่ที่สภาพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์การลงทุน
ภาคเอกชนปีนี้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ซ่ึงเบื้องต้นเหมือนไม่พบปัญหา แต่จะพบว่าตัวเลขนี้สูงกว่าคาดการณ์
การขยายตัวของจีดีพีรวมที่ร้อยละ 2.5-3.5 ไม่มาก และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนภาคเอกชนที่หายไป 
ปี พ.ศ. 2562 จึงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมาก 

การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่สาม โดยการลงทุน 
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วยการ
ลงทุน ในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 3.2 และการลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.8 ส่วนการลงทุน
ภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 17.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนรัฐบาล
ขยายตัว ร้อยละ 20.0 ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 21.8 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 11.2 เทียบกับร้อยละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อน 

ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 58,095 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 1.5 
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 8.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่
ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา (ขยายตัวร้อยละ 25.4) 
มันสำปะหลัง (ขยายตัวร้อยละ 30.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ขยายตัวร้อยละ 29.8) คอมพิวเตอร์ (ขยายตัวร้อยละ 
2.6) รถยนต์นั่ง (ขยายตัวร้อยละ 0.5) และชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ขยายตัวร้อยละ 6.1) กลุ่มสินค้าที่มี
มูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ น้ำตาล (ลดลงร้อยละ 67.4) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(ลดลงร้อยละ 11.4) 
รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 10.9) และเคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 0.6) การส่งออกสินค้าไปยังตลาด
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดจีน อาเซียน (ร้อยละ 9) สหภาพยุโรป 
(ร้อยละ 27) ไม่รวมสหราชอาณาจักร และตะวันออกกลาง (ร้อยละ 15) ลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่
ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 0.9 และ เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้า
ลดลงร้อยละ 0.4 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการลงทุนเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สร้างความมั่ งคั่งให้กับเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ไม่เหมือนกับการบริโภคท่ีบริโภคหมดแล้วก็หมดไป และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า ศักยภาพในการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการลงทุนรวม (รัฐและเอกชน) ต่อจีดีพี การกระตุ้นการลงทุนขนาน
ใหญ่จึงเป็นโจทย์สำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป เพราะต่อให้เศรษฐกิจปีหน้าพุ่งทะยานจากการ
กลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เศรษฐกิจไทยก็จะไม่สามารถคงการขยายตัวปีต่อปีในระดับที่เพียง
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พอที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) ตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ใน
ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปีได้ ถ้าการลงทุนภาคเอกชนไม่เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบันอย่างมีนัย 

ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรม
และ บริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และสาขาการขายส่งการขายปลีกและการ
ซ่อมแซมฯ ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การผลิตสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ลดลงต่อเนื่อง สาขาเกษตรกรรม การ
ป่าไม้ และ การประมงกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาสร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 
1.1 ในไตรมาส ก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหมวดพืชผลสำคัญที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
สภาพอากาศ ที่เอ้ืออำนวยและปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เช่น ข้าวเปลือก (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9) ไก่
เนื้อ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7) และไข่ไก่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่ลดลง เช่น 
กล ุ ่ ม ไม ้ ผล  (ลดลงร ้อยละ  22.0) อ ้อย  (ลดลงร ้อยละ 10.8) และยางพารา (ลดลงร ้อยละ 0.8) 
เป็นต้น ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่อง เป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 4.5 และหมวดประมงลดลงต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5.6 ส่วนดัชนีราคาสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน เป็นไตรมาสที่ 2 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
ยางพารา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2) ปาล์มน้ำมัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4) และสุกร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสำคัญบางรายการลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 10.8) และ 
ไก่เนื้อ (ลดลงร้อยละ 9.4) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้า เกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร 
ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 12.1 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 0.7 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้อง กับการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการ  ผลิตเพื่อส่งออก 
(สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 3.0 ปรับตัวดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับการลดลงร้อยละ  5.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออก  
น้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 0.5 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนี
ผลผลิต อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ขยายตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขึ้นมากจาก
การลดลง ร้อยละ 23.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตน้ำตาล 
(ลดลงร้อยละ 43.9) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ลดลงร้อยละ 17.2) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 
(ลดลงร้อยละ 7.7) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 3.7) 
การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (ร้อยละ 6.8) และการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
(ร้อยละ 32.5) เป็นต้น สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.22 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.63 
ในไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.33 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 35.2 ตามการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
การลดลงร้อยละ 39.3 ในไตรมาส ก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
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โดยในไตรมาสที่ 4 มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.159 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.1 
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 57.1 ในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนั้น การดำเนินมาตรการเปิดประเทศ
สำหรับนักท่องเที ่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA : STV) ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 4 นักท่องเที ่ยว
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในประเทศไทย  เป็นครั ้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส 10,822 คน (รวม
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Thailand Privilege Card) อัตราการเข้าพัก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 32.49 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
26.69 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70.71 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 21.1 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 22.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่ง
ทางอากาศลดลงร้อยละ 68.1 ปรับตัวดีขึ ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลง ร้อยละ 71.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
บริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงลดลงร้อยละ 12.7 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 17.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
และบริการขนส่งทางน้ำลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 22.1 ต่อเนื่องจากการ
ลดลงร้อยละ 22.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการไปรษณีย์ขยายตัวร้อยละ 27.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
12.8 ไตรมาสก่อนหน้า 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู ่ที ่ร ้อยละ 1.86 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.90 
ในไตรมาส ก่อนหน้า แต่สูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู ่ที่ ร้อยละ -0.4 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์ (3.45 หมื่นล้านบาท) หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.8 ของ GDP เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 2.58 แสนล้านดอลลาร์ 
และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ ้น 8,136,114.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1 
ของ GDP 

1.1.2 ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 

ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย
ภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัว 
ที่ต่ำผิดปกติในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์  จะขยายตัวร้อยละ 5.8 
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP รายละเอียดของการ
ประมาณการเศรษฐกิจในป ีพ.ศ. 2564 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 2.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.0 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 
2.4 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทำให้ต้องมีการดำเนินมาตรการควบคุมในบาง
พื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่าจะสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ภายในไตรมาสแรก 
และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่เหลือของปีจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของฐาน
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รายได้จากภาคการส่งออก รายได้เกษตรกร และมาตรการเยียวยาผลกระทบและกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ
ของภาครัฐ และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในการประมาณการครั้งที่ผ่าน
มาตามการปรับเพ่ิมสมมติฐานการเบิกจ่าย สะสมภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 จากร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ ในการประมาณการครั้งก่อนเป็นร้อยละ 80 ในการประมาณการครั้งนี้และ
สอดคล้องกับสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 98.0 เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 97.4 ในปี 2563 

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.8 ในปี 2563 การลงทุน
ภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.7 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในปี 2563 แต่เป็นการปรับลดจากการขยายตัว 
ร้อยละ 12.4 ในการประมาณการครั ้งก่อน ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน  
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 75 ของวงเงินงบประมาณ 
ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในสมมติฐานการประมาณครั้งที่ผ่านมา ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 8.4 ในปี 2563 และเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในการ
ประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีข ึ ้นจากปีก่อน สอดคล้องกับแนวโน้มการปรับตัวด ีข ึ ้นของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกในช่วง การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก 

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 เทียบกับการลดลง 
ร้อยละ 6.6 ในปี 2563 และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา 
โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการ 
5 ครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับเพ่ิมสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกจากร้อยละ 4.9 และ
ร้อยละ 5.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 5.2 และร้อยละ 6.7 ตามล าดับ รวมทั้งการปรับเพ่ิม
สมมติฐาน ราคาสินค้าส่งออกจากการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 เป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 อย่างไรก็ตาม การปรับลด
สมมติฐาน รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังมี
ความล่าช้า ทำให้การส่งออกบริการอยู่ในระดับต่ำกว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา เมื่อรวมกับการส่งออกสินค้า
ทำให้ปริมาณ การส่งออกสินค้าและบริการรวมลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร ้อยละ 0.1 
ในการประมาณการครั้งก่อน และการลดลงร้อยละ 19.4 ในปี 2563 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงปี 2564 ให้ความสำคัญกับ (1) การควบคุมการแพร่ 
ระบาดและการป้องกันการกลับมาระบาดรุนแรงภายในประเทศ โดย (1) การดำเนินการตามมาตรการควบคุม 
และป้องกันการระบาดของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ (2) การจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึง 
และเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสสำคัญ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการรักษาความต่อเนื่องของการผลิต 
ในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดลำดับความสำคัญตามหลักการทางสาธารณสุข 
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(3) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ (4) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี ่ยวเนื่องซึ่งการฟื้นตัวยังมีข้อจำกัดจากมาตรการควบคุมการ
เดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม 
(5) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (6) การขับเคลื่อน
การส่งออก สินค้าเพ่ือสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ โดย (6) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์
จากการระบาดของโรค (7) การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าไทยควบคู่ไปกับการดำเนิน
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ฐานการผลิตสำคัญอย่างเข้มงวด (8) การขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือที่สำคัญ (9) การให้ความสำคัญกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่
สำคัญ ๆ ที่อาจถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้า (10) การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้า (11) การลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่สำคัญ ๆ เพ่ือลดแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท 
และ (12) การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน (13) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยให้
ความสำคัญกับ (14) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561 – 
2563 ให้เกิดการลงทุนจริง (15) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ (16) การ
ดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนในกลุ ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (17) การขับเคลื่อนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ (18) การขับเคลื่อนมาตรการสร้าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (19) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (20) การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการดูแลรายได้
เกษตรกร และ (21) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลก ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูงและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการให้
ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

1.1.3 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ เป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ  สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื ่อพัฒนาประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชน 
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
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“ าประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดย ยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และควา ม
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากกลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื ่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  
ที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี ่ยนแปลงจากปัจจัย  
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  และภาค
บริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู ่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเ พ่ิม 
และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
เพื ่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่ วนรวม และมีศักยภาพในการ
คิดวิเคราะห์สามารถ “รู ้ร ับ ปรับใช้” งเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถเข้าถึ  บริการพื ้นฐาน 
ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  การพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1.1.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั ่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 
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1.1.4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้านอื่น ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน”  ผ่านการพัฒนาโครงสร้างเพ่ือปูทางสู่อนาคต พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม พศักยภา
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาส 
ทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้น 
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.1.4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.1.4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน  ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา  เพื่อส่วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.1.4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื ่อนําไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น  การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุล 
ทัง้ 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.1.4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู ่การลด ความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.1.5 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
จะสำเร็จ โดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 
ต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัย
ต่างๆ โดยการดาเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ 
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
กลุ่มท่ี 4การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ 

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่าง เข้มข้น 
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1.2 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1.2.1 หลักการและแนวคิด 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี และเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวขา้มความทา้ทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ 
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) แนวคิด Resilience ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนา

ประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 1.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมาย
ที่จะเร่งเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลัก
จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
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 1.2.2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขง่ขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม ่และเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค่าการลงทุนและนวัตกรรม 
 1.2.2.2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนา
หลักประกันและความคุม้ครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

1.2.2.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้
ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1.2.2.4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
และบริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไข้ปัญหา
มลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ือมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว 

1.2.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี ่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น
สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์  พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื ้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ไดอ้ย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

1.2.3 หมุดหมายการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
เพื ่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื ่อนที ่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา

(Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนา  
ในเรื่องใดเรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา
จำนวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการ
จะ “ขจัด” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคม
ก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทย 
ในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาต ิซึ่งไดม้ีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนา 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการ
สามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักไดม้ากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 

 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข็งขันได้ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคลุมครองทางสังคม  

ที่เพียงพอ เหมาะสม 
 3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) กับ เป้าหมายหลัก 
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1.3 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแล
ประชาอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะ
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” 
ทั้งนี ้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี ้ จะมุ ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดำรงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ 
จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลก และมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนความยั่งยืน 
ในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
อันจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เพื ่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลัก ในการบริหาร
ประเทศ 

2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
4. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ 

ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนำประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทย 
มีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 
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1.3.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย เป็นประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” 
1.3.2 นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหกษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศ

และประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรม
เดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพื ่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ ให้เป็นแบบอย่างการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของ
หน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 

1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ  
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
2.1 ร ักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั ่นคงภายในของประเทศ ทั ้งทางบก ทางทะเล 

ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้น การสร้าง
อำนาจกำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าว
กรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อม ในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ 
ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
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2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วม
ทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดอง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง
กันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังว ินัย ของคนในชาติ หลักคิดที ่ถูกต้อง 
สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมือง
มีคุณภำ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าส่วนตน เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้า อย่างมั่นคง 

2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน 
และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั ้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี ่ยวข้อง 
อย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการานำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้า และ 
ผู ้เสพรายใหม่ และให้ความรู ้ เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งฟื ้นฟู ด ูแล ร ักษาผู ้ เสพ 
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดี ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มี อัตลักษณ์และความ
หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั ้งสนับสนุน 
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและ
สร้างมูลคา่เพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในกำรบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ดำเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์ 
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3.3 ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาท ในการ 
เผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชน เข้าถึงแก่นแท้คำสอน
ของพระพุทธเจ้าและสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุส ังคมที ่อยู ่ร ่วมกัน โดยสนับสนุนการเร ียนรู ้ภาษาต่างประเทศควบคู ่ก ับการส่งเสริม สร้างสรรค์ 
งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 
2562 รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ ในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ 
ในการพัฒนาและสร้าง ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะดำเนินการ 

4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดำเนินความสัมพันธ์ ทางการทูต 
กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐาน ของหลักการการไว้เนื้อ 
เชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ำความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย ในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรอบสหประชาชาติ 

4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็น รูปธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู ่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด 
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุน ให้เกิดสันติสุขและความ
เจริญกา้วหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่
การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจ ในสาขาที่ผู ้ประกอบการไทย 
มีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากข้ึนในเวทีโลก 

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคง ในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ ความมั ่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั ่นคง ปลอดภัยทางทะเล 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของคนไทยและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 
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4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และ
ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ ของไทย 
ในตา่งประเทศ 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว  
5.5 พัฒนาการคา้การลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุน ในภูมิภาค 
5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
5.8 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ลดควำมเหลื่อมล้ำของการพัฒนา ลดการกระจุกตัว ของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดย
การสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการยา้ยถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
  6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิด การขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ 
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นท่ี 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก รัฐบาลให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และ
ทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้า และบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ 
ฝึกอาชีพ กลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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  7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง 
“คุณคา่ร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่าน
การต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบ ในการพัฒนากำลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึง การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ซึ ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู ่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคน ที่กำลังจะเข้าสู ่อุตสาหกรรม 
และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ การยกระดับ ฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
  8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเขา้มาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร ในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญ
กับการดึงดูดนักวิจัยผู ้เชี ่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชั ้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื ้นที ่ให้กลุ ่มผู ้มีความสามารถพิเศษ ที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน 
หรือร่วมกับเครือขา่ยอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ หลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพ ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ามสาขาวิชาและ ข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาส ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง 
ทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
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 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมท่ีครอบคลุมประชากร ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาค 
  9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงาน นอกระบบ โดยอยู่บน
พื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ
และอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วย โรคเรื ้อรัง พร้อมทั ้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอยา่งเหมาะสมและพอเพียง 
  9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านสุขภาวะ
ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำ
บ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบพร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบ การแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ำน และการยกระดับ คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
  9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษี ให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 
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 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่ม พื้นที่ป่าไม้
ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน 
ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุก
รุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน 
เร่งคืนพื้นที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสามารถ อยู่ร่วมกับป่าและสามารถทำกินได้
อย่างเหมาะสม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง ต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์
สร้างจิตสำนึกดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักกำรของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ 
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการ ป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ 
ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำ
หลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดง แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไข
ปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหนา้ที่รัฐ 
  10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยง กับแผนบริหาร
จัดการน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุก
ครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบ การจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชำติ แอ่งน้ำบาดาล 
การระบายน้ำชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล 
ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างระบบจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนว
พระราชดำริ 
  10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนา
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และคำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของภาคประชาชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพ่ือการทำเหมือง บนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะ 
ในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำผังชายฝั่ง และฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกำหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
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โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษาแนวปะการังที่สำคัญ
ต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 
  10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
กำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการ ภัยพิบัติทั ้งระบบ 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลด ความเสียหายจำกภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู ่เป้าหมาย 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเขา้ร่วมและให้สัตยาบันไว้ 
  10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการนำความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื ่อนำไปใช้ 
ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อย่างคุ้มค่ำ 
  10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยให้
ความสำคัญกับการจัดทำระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการ
การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์ 
เชิงพ้ืนที่ 
  10.8 แก้ไขปัญหาการจ ัดการขยะและของเส ียอย่างเป ็นระบบ โดยเร ิ ่มจากการส่งเสริม 
และให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ 
ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ ประโยชน์ได้
โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
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 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้ 
  11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาด  
ที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที ่มีความยืดหยุ ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงาน และภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้นและปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
  11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาสชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
ทันทีและทุกเวลา 
  11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที ่ม ีระบบการวิเคราะห์  
และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ
บริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
  11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข้อมูลซึ ่งกันและกัน ทั ้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  
เพื ่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที ่มี 
ความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภำคส่วนอย่าง
จริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียม ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื ่อมั ่น ศรัทธา 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน 
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  11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ 
โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรภาค
ประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในทุก ๆ ด้าน 
  11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 
  11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที ่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือนำไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือใ นการติดตาม 
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ  
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลัก
สากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบงำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกัน
อย่างเป็นองคาพยพ เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย เน้นการ
ทำงานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ 
และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดัน
ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก
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ปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
 นโยบายหลักท้ัง 12 ด้านของรัฐบาลที่กระผมกล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน
ของร ัฐบาลในช่วง 4 ป ีข้างหน้า อย่างไรก็ด ี จากสถานการณ์และปัญหาที ่ประเทศไทยกำลังเผชิญ 
อยู ่ในขณะนี ้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ ่มต่าง ๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมือง 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู ่บ้าน 
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกง หลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง 
การฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทาง
การกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และ
ประมงชายฝั ่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื ้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมง 
ขององค์กรระหว่างประเทศ 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการ 
ในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (อสม.) 
ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วย
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอยา่งมีคุณภาพ 
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 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื ่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร ่งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้มี 
เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือ
เพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู ้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการ
ส่งออกไปยังตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลักเมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้ 
ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการ
ส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้ 
จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย 
และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื ่องมือ 
ทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตร
พันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าว
ครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริม
การใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคา 
ที่เข้าถึงได้เพื ่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ ๋ยเคมีในการเกษตรเพื ่อนำไปสู่ 
การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 
ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง 
เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม 
ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื ่น ๆ เพื ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน 
โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้าง
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี 
เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพ 
ของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
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6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู ้มุ ่งส ู ่ระบบการเร ียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและ 
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร ่งร ัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู ่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื ่อพบผู ้กระทำผิด 
อย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
และเร่งรัดดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุข 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการ
ดำเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายใน
ของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการ 
ที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ 
ทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการ
ในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
     1.4.1 ร่าง แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 วิสัยทัศน์ เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง 
 เป้าหมาย 

 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง 
 ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง  

     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์
รวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ  

     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ 

     ประเด็นการพัฒนาที ่4 พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการผลิตกำลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 7 ฟ้ืนฟูธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1.4.2 ร่าง แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) 
 วิสัยทัศน์ สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้มแข็ง

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
เป้าหมาย 

 1. มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
 2. มุ่งใช้องค์ความรู้เชิงวิชาการผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 3. มุ่งใช้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 4. มุ่งส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

สถาบันการศึกษา 
 5. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. มุ่งการปรับตัวสู่วิถีปกติแบบใหม่ 
 7. มุ่งให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบน

พ้ืนฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบมีส่วน

ร่วมอย่างยั่งยืน 
 

1.4.3 ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ 
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ

เป็นธรรมในสังคม 
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส

เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

เสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื ่นของรัฐ

มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด 
 
เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข รวมถึงมีรายได้

หลักจากการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที ่ยว และมีโครงสร้างพื ้นฐาน และ ระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตราฐานและเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย  
 1. คุณภาพชีวิตที่ดี ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 2. ความเป็นสากลมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  2. ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื ้นที ่การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  3. ระดับดัชนีความก้าวหน้าของคนเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน 
ประเด ็นการพัฒนาที ่  3 ยกระดับการบร ิหารจ ัดการคมนาคมขนส่งและโลจ ิสต ิกส์  

รองรับอุตสาหกรรมและบริการในภูมิภาคอาเซียน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยว

และบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
วัตถุประสงค์ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
เป้าหมาย ภาคอุดสาหกรรมได้รับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry เพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
2. ระดับการผ่านเกณฑ์ประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน (ระดับ) 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
2. พัฒนาชุมชนและเมืองให้มีคุณภาพและทันสมัยก้าวทันโลก 
3. ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
1. ครอบครัวมีความอบอุ่นท่ีผ่านตามเกณฑ์ จปฐ.เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ไม่พบปัญหายาเสพติต (ร้อยละ) 
3. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
4. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนลดงลง (คดีต่อประชากรแสนคน) 
แนวทางการพัฒนา 
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1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. พัฒนาชุมชนและเมืองให้มีคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
แผนงาน 
1. เสริมสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  
2. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 
3. เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
รองรับอุตสาหกรรมและบริการในภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาโครงข ่ายการคมนาคมขนส ่งเช ื ่อมภ ูม ิภาคก ับระเบ ียงเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน 
2. การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของสายทางที่ได้รับการพัฒนา (สาย) 
2. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัดทั้งหมดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและครื่อข่ายลจิสติกส์เชื่อมภูมิภาคกับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม
แผนงาน 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือด้านการคมนาคมขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์เพ่ือการ

เชื่อมภูมิภาคกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การพัฒนาพ้ืนที่และระบบนิเวศเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยว
และบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมศักยภาพในการการเชื่อมโยงภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ 
เป้าหมาย ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้าการท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคบริการ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการและกำลังคนภาคเกษตร SMEs การค้า 

การท่องเที่ยวและบริการ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผสิตภาคเกษตร SMEs การค้า การท่องเที่ยว และบริการ

มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ยกระดับการบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
แผนงาน 
1. ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย) 
2. พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการ 
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1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
     (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์ 
“สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา และศักยภาพของท้องถิ่น 

พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น     

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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1. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1) เป้าประสงค์ (target) 

เป้าประสงค์ (target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
สร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

-ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 2) กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ ์(Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

(Strategy indicators) 
สร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

-ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่
-ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการ-เสริมสร้าง
สุขภาวะของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
-เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
-ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
-พัฒนาศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเขา้ใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 3) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ ์(Strategy) 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

สร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

-สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค จำนวน 200
โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 8
โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข ภาพรวมทั้งจังหวัด 
จำนวน 8 โครงการ 
 

-ส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่
-ส่งเสรมิและการจัดสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการ-
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจ 
-เพิ่มศกัยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
-ส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา 
-พัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้าน
การเกษตร 

-สร้าง ซ่อม ระบบสาธารณูปโภค 
จำนวน 50 โครงการ/ป ี
-อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 
-อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 2
โครงการ/ปี 
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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2. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) เป้าประสงค์ (target) 

เป้าประสงค์ (target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ประชาชนอยู่กับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีความสุข 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 2) กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ ์(Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

(Strategy indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนกัในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเขา้ใจในหัวข้ออบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมนิ ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

3) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ ์(Strategy) 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

รักษา ควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-อบรมให้ความรู ้การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 8 โครงการ 
 

-อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนกัในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรม 

-อบรมให้ความรู ้การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 
 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 
      - ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 10 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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3. ยุทธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1) เป้าประสงค์ (target) 

เป้าประสงค์ (target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
สร้างจิตสำนึกและตระหนกัถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-ประชาชนสามารถดำรงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่ไปให้บุคคล
อื่นรู้จัก 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 2) กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ ์(Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

(Strategy indicators) 
สร้างจิตสำนึกและตระหนกัถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น      
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนกัถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม            
ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
-ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเขา้ใจในหัวข้ออบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 3) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ ์(Strategy) 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

สร้างจิตสำนึกและตระหนกั
ถึงคุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-อบรมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 8 โครงการ 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น      
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนกัถึงคุณค่า
และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม            
ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
-ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-อบรมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
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 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 
      - ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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4. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 1) เป้าประสงค์ (target) 

เป้าประสงค์ (target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม 
 

-บุคลากรนำความรู้จากการอบรมมาพฒันาองค์กรตามบทบาทหนา้ที่ 
-หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี 
-ประชาชนเข้าถึงหน่วยงาน 
-ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าใชบ้ริการจาก อปท. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 2) กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ ์(Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

(Strategy indicators) 
-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม 

-พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเขา้ใจในหัวข้ออบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้
บริการจาก อปท. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ ์(Strategy) 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

-เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
 

-ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าอบรม
พัฒนาศักยภาพ อยา่งน้อยคน
ละ 1 หลักสูตร  
-อบรมสร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคมภาพรวมทั้งจังหวัด 
จำนวน 8 โครงการ 

 -พัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพบุคลากร
ของท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
 

-บุคลากรท้องถิ่นเข้าอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร/ปี  
-อบรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
ความสำคัญของประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 2 โครงการ/ป ี

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
      - ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 13 

     - ร่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 



 

-180- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

5. ยุทธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 1) เป้าประสงค์ (target) 

เป้าประสงค์ (target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

-ประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  เพือ่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2) กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ ์(Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

(Strategy indicators) 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

-พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ   
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเขา้ใจในหัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 3) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ ์(Strategy) 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 8 
โครงการ 

-พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ร่าง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 2 

       - ร่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 2.1 วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี 
 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 การบริหารงานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สอดคล้องกับ  ร่าง แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสระบุรี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คือ สระบุรีเมืองแห่ง
ความสุข โดยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่น  
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
โดยมีพันธกิจเป็นขอบเขตหรือหน้าที่ที่ต้องทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์อันคือผลสำเร็จหรือผลลัพธ์  
ที่ต้องการในอนาคต มีแผนงานหรือทิศทางดำเนินงานที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์อันท้ายสุดที่ต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่ได้คาดหวังผลไว้ 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นแนวคิดที ่มีความสำคัญ เนื ่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต 
ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น
จุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1.  สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาในระดับท้องถิ่น  
  2.  สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการ
ดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีบทบาท ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
-  กำหนดทิศทางการพัฒนา 
-  จัดสรรทรัพยากร 
-  วางกลไก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
-  สร้างโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

  2.  ประชาสังคม/ประชาคม 
       -  สร้างความตระหนักรู้ ยึดถือคุณค่าและมีเป้าหมายร่วมกัน 
       -  สร้างกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน สร้างภาคี เครือข่าย 
  3.  องค์กรวิชาการ 
       -  สร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       -  ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน พัฒนาองค์กรความรู้แก่สาธารณะ 
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 2.2 แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
หลักในการดำเนินงาน  4  ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าประสงค์ 
  เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มข้ึน 
   4. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
   5. ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าท่ีมีการปรับปรุง 
   6. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
   7. ร้อยละของพ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
  ค่าเป้าหมาย 

      1. ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพ่ิมขึ้น จำนวนปีละ 30 สาย 
   2. ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพ่ิมข้ึน จำนวนปีละ 20 สาย 
   3. ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพ่ิมขึ้น จำนวนปีละ 10 สาย 
   4. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวนปีละ 10 สาย 
   5. ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าท่ีมีการปรับปรุง จำนวนปีละ 5 สาย 
   6. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
   7. ร้อยละของพ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน จำนวนปีละ 1 โครงการ 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา  

ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมนำ
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนำรายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  เพื ่อให้ประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัดสระบุรีมีความรู ้ส ึกมั ่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต  
และทรัพย์สิน อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปัญหายาเสพติด อบายมุขได้รับการกำจัดอย่างจริงจัง 

  เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยุ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม        
ที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
        2. พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
   3. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
   3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ 
   4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
   5. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
   6. ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน 
   7. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
   8. จำนวนสนามกีฬาระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง 
   9. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
   10. ร้อยละของเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม/โครงการ 
   11. ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีกล้องวงจรปิด 
   12. ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล 
   13. ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี 
   14. ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ 
   15. ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากข้ึนและวัชพืชน้อยลง 
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   16. จำนวนชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ 
   17. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ 
   18. ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขายเพ่ิมข้ึน 
   19. ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
   20. จำนวนสถาบันพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์ 
  ค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80  
   3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ มีความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 80 
   4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม อยู่ตลอดการอบรมมากกว่าร้อยละ 70 
   5. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น มากข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20 
   6. ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนปีละ 1 โครงการ 
   7. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  จำนวนปีละ 1 โครงการ 
   8. จำนวนสนามกีฬาระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง จำนวนปีละ 1 โครงการ 
   9. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม  

จำนวนปีละ 1 โครงการ 
10. ร้อยละของเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวนปีละ 1 โครงการ 
11. ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีกล้องวงจรปิด จำนวนปีละ 1 โครงการ 
12. ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล จำนวนปีละ 20 โครงการ 
13. ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี จำนวนปีละ 1 โครงการ 
14. ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ จำนวนปีละ 1 โครงการ 
15. ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชน้อยลง  ร้อยละ 80 

ของทุกโครงการที่ดำเนินการ 
16. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ

จำนวนปีละ 1 โครงการ 
17. ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขายเพ่ิมขึ้น มากกว่าเดิมร้อยละ 10 
18. ร้อยละของปริมาณขยะลดลง น้อยกว่าเดิม ร้อยละ 10 
19. จำนวนสถาบันพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์ จำนวน 

ปีละ 1 โครงการ 
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระบบของจังหวัดสระบุรี สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมให้ซึมซับเข้าสู่
จิตใจของประชาชน 

  เพื ่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที ่ยวของจังหวัดสระบุร ี โดยการ
ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน เพ่ือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

  เพื ่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ดำรงอยู่ 
ตลอดจนสร้างจิตสำนักและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวช้ีวัด 

   1. ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา 
   2. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา 
   3. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
   4. ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม 
   5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
   6. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
   7. ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   8. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
   9. ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   10. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
  ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ 
2. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ 
3. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ 
4. ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม จำนวนปีละ 5 โครงการ 
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 
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6. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 
7. ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 
8. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
9. ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมากกว่า ร้อยละ 80 
10. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ผ่านเกณฑ์หลังอบรมมากกว่า ร้อยละ 80 
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  เป้าประสงค์ 
  เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชน  

ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเอง 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 
        2. ส่งเสริมบริหารงานองค์กร 

   3. ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
2. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน 
4. ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
5. ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน 
6. ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 
7. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบ 
8. จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
9. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบัน

หลักชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน มากกว่า ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20 
6. ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20 
7. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยี มากกว่า ร้อยละ 80 
8. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบัน

หลักชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่า ร้อยละ 80 
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2.3 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

ร่าง 
ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 

ร่าง 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
สร้างฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอาหารเพื่อ
สุขภาพมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ยกระดับการท่องเท่ียวมูลค่า
สูงด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอยา่งรับผิดชอบ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมและการบริการ
ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบมี
ส่วนร่วมอยา่งยั่งยืน 

ร่าง 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ยกระดับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนและเมืองสีเขียว
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ยกระดับคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและบรกิารสู่
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
ภาคเกษตร การค้า การท่องเท่ียว 
และบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที ่1 
ไทยเป็นประเทศ 
ชั้นนำด้านสินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

หมุดหมายที ่ 2 
ไทยเป็น
จุดหมายของ
การท่องเท่ียว 
ที่เน้นคุณค่าและ
ความยั่งยืน 

หมุดหมายที ่5 
ไทยเป็นประตูการค้า
การลงทุนและ 
จุดยุทธศาสตร์ทาง 
โลจิสติกส์ที่สำคัญ
ของภูมิภาค 
 
 

หมุดหมายที ่10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน
ต่ำ 
 

ยุทธฯ 1 
ด้านความ

มั่นคง 

 

ยุทธฯ 3 ดา้น
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร

มนุษย ์

 

ยุทธฯ 5 ดา้นสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธฯ 6 ดา้นปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

หมุดหมายที ่7 
ไทยมี SMEs 
ที่เข้มแข็ง 
มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 

ยุทธฯ 2 ดา้น
การสร้างขีด

ความสามารถ
ในแข่งขัน 

ยุทธฯ 4 ดา้น
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

 

หมุดหมาย
ที่ 13 
ภาครัฐมี
สมรรถนะ
สูง 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อบจ. 

โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
สู่การบริหารจัดการที่ดี 

สร้างและซ่อม
บำรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน 

-เสริมสร้างให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิต      
ที่ดี โดยการพฒันาระบบสาธารณสุข
การดแูลเดก็ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้
แรงงาน พัฒนาอาชีพ 
 -ประชาชนรู้สกึมัน่คงปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยส์ิน 
- รักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

-  

-เสริมสร้างให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ
พัฒนาระบบการศึกษา 
-กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
คุณค่า 

เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

-ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความ
เป็นอยู่อยา่งยั่งยืน 
-พัฒนาชุมชนน่าอยู ่
-เสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
-เสริมสร้างบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมสนับสุนด้านการศึกษา 

-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธภิาพ
บุคลากร  
-ส่งเสริมการบริหารงาน
องค์กร 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ยกระดับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

-สร้าง ซ่อม
บำรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ
พัฒนา 

65 65 65 65 65 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 80 

โครงการ 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

325 
โครงการ 

กองช่าง 
 

- 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนและเมืองสีเขียว
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 

-เสริมสร้างให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น โดย
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณสุข 
การดูแลเด็ก 
ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
ผู้ใช้แรงงาน 
พัฒนาอาชีพ 
-ประชาชน
รู้สึกมั่นคง 
 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ
พัฒนา 

25 25 25 25 25 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 18 

โครงการ 

 -ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สู่ความเป็นอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
-พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
-เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เสริมสร้างบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 

125 
โครงการ 

กองช่าง  
กองยุทธฯ  

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 

กองช่าง  
กองยุทธฯ  
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนและเมืองสีเขียว
อย่างยั่งยืน 

การส่งเสริม
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
 

-เสริมสร้างให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น โดยการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา 
-กระตุ้น
เศรษฐกิจและ
สร้างรายได้
ให้กับประชา
ขน 
-สร้างจิตสำนึก
และตระหนัก
ถึงคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
พัฒนา 

40 40 40 40 40 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 20 โครงการ 

-ส่งเสริมอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา 
 

200 
โครงการ 

กองช่าง 
กองยุทธฯ 

กองการศกึษาฯ 
สำนักปลัดฯ 

กองยุทธฯ 
กองการศึกษาฯ 

รร.หรเทพฯ 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

-ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ยกระดับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
 
 

การพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

การพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรสู่
การบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสริมสร้าง
ระบบบริหาร
จัดการองค์กร 
-สร้างจิตสำนึก
และตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของ
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
ประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
พัฒนา 

10 10 10 10 10 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 20 โครงการ 

-เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 
-ส่งเสริมบริหารงาน
องค์กร 
-ส่งเสริมมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

50 
โครงการ 

กองคลัง 
กองช่าง  

กองยุทธฯ  
กองการศกึษาฯ

สำนักปลัดฯ 
สำนักเลขาฯ 

- 
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ทุกส่วนราชการ - 

2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการดำเนินการอื่น 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 

กองช่าง  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กองสาธารณสุข 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
กองคลัง 
 

กองช่าง 
โรงเรียนหรเทพฯ 
กองยุทธศาสตรฯ์ 

3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        โรงเรียนหรเทพฯ 

4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง, สำนักเลขาฯ, กองการเจ้าหน้าที่ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองสาธารณสุข 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

- 
 
 
 

รวม 4 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 11 แผนงาน ทุกส่วนราชการ - 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสระบุร ี
 3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 จุดแข็ง 
   1. มีเส้นทางคมนาคมหลายช่องทาง 
   2. มีถนนเชื่อมต่อในทุกพ้ืนที่เกือบ 100 % 
   3. เป็นจุดเชื่อมโยงทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  และภาคตะวันตก 
   4. มีสภาพแวดล้อมและทำเลที่เหมาะสมกับการติดต่อกับทุกภาคในประเทศไทย 
   5. มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสะดวกและทั่วถึง 
   6. มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ตลอดทั้งปี 
   7. มีไฟฟ้าครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
  1.2 จุดอ่อน 
   1. ขาดการซ่อมบำรุงถนนที่ใช้ในการคมนาคม 
   2. ขาดงบประมาณในการดูแลรักษา 
   3. มีปัญหาในการขยายเขตในชุมชน 
   4. คลองส่งน้ำยังมีไม่เพียงพอ 
   5. คุณภาพน้ำประปาที่มีใช้ยังต่ำกว่ามาตรฐาน 
  1.3 โอกาส 
   1. มีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และจากรัฐบาล 
   2. จังหวัดมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีในระดับต้นของประเทศ 
   3. จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรม 
  1.4 อุปสรรค 
   1. นโยบายของหน่วยงานภาครัฐบางเรื่อง ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
   2. ขาดการประสานงานกับผู้บริหารในพื้นท่ี 
   3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1 จุดแข็ง 
   1. มีหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. มีโรงพยาบาลศูนย์ที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการสาธารณสุขให้ประชาชน 
   3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในทุกตำบล 
   4. มีอาสาสมัครในทุกหมู่บ้าน 
   5. มีศูนย์เพื่อนพึ่งภาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. มีศูนย์สามวัยสายใยรักครอบครัว 
   7. มีอาสาสมัครที่หลากหลาย เช่น อปพร. ตำรวจชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่
กระจายแทบทุกพ้ืนที ่
   9. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัยกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ 
   10. มีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย 
   11. มีอัตรากำลังตำรวจเพียงพอที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
   12. มีกล้องวงจรปิดติดตั้งในจุดที่สำคัญๆ 
   13. มีการประชาสัมพันธ์ / เสียงตามสายเพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆ กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   14. มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอย่างดี 
   15. มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าจำนวนมาก เช่น แร่รัตนชาติ หินอ่อน หินปูน ฯลฯ 
   16. มีทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว 
   17. มีทรัพยากรป่าไม้เหลืออยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ  
   18. มีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศ 
  2.2 จุดอ่อน 
   1. มีปัญหายาเสพย์ติดค่อนข้างมาก 
   2. มีปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนในพ้ืนที่ 
   3. มีปัญหาคนว่างงานจำนวนมาก 
   4. มีปัญหาครอบครัวแตกแยกเพ่ิมมากข้ึน  
   5. ปัญหารถติด/การจราจร 
   6. มีปัญหาความยากจน และปัญหาค่าครองชีพสูง 
   7. จำนวนผู้สูงวัยมีมากขึ้น 
   8. อุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสระบุรีมีแนวโน้มเพ่ิมจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น 
   9. แสงสว่างจากไฟฟ้าในพ้ืนที่จำนวนมากยังไม่เพียงพอ 
   10. กล้องวงจรปิดยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
   11. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่เวรยามมีจำนวนน้อย 



 

-197- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

   12. ประชาชนขาดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม 
   13. พื้นที่หลายแห่งมีปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
   14. แม่น้ำป่าสักขาดการดูแล ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ทำให้เริ่มอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม   
   15. ในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่ยังไม่มีการดูแลกำจัดขยะ และการบำบัดน้ำเสียที่เป็นระบบ 
   16. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลายเนื ่องจากไม่มีมาตรการที ่ควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   17. การบริหารจัดการน้ำมาใช้ในพื้นที่ยังกระจายไม่ทั่วถึง 
   18. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  2.3 โอกาส 
   1. อบจ.ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมความกินดีอยู่ของประชาชน 
   3. การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. รัฐบาลมีนโยบายลดปัญหาอาชญากรรม ปราบปรามอาวุธสงคราม ปราบปรามผู ้มี
อิทธิพล  และยาเสพติดอย่างเข้มงวด 
   5.  ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทยม ีบทบ ัญญ ัต ิท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ 
  2.4 อุปสรรค 
   1. ประสบปัญหาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
   2. งบประมาณในการพัฒนาประเทศใช้ไปในการฟ้ืนฟูหลังเกิดมหาอุทกภัย 
   3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ขาดความจริงจังต่อเนื่อง 
   4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการก่อคดีอาชญากรรม 
   5. มีการนำขยะและสารเคมีจากนอกจังหวัดสระบุรีมาทิ้งในพ้ืนที่ 
   6. แม่น้ำป่าสักไหลผ่านหลายจังหวัดทำให้การควบคุมคุณภาพน้ำทำได้ยาก 
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 3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3.1 จุดแข็ง 
   1. จังหวัดสระบุรีมีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
   2. มีการจัดการศึกษากระจายในทุกระดับตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงระดับปริญญาโท 
   3. ที่ตั้งของจังหวัดสระบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
   4. การคมนาคมสามารถเข้าถึงได้หลายทาง ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ 
   5. มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมจำนวนมาก 
   6. มีศาสนสถานสำคัญหลายแห่ง มีเทศกาลประเพณีท่ีสำคัญระดับประเทศหลายงาน 
   7. มีสินค้าชุมชนที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
   8. อาหารท้องถิ่นหลายชนิดมีชื่อเสียง 
   9. มีนิคมอุตสาหกรรม 
   10. มีการจัดงานเทศกาลและประเพณีท่ีสำคัญตลอดปี 
   11. มีการสืบสานภูมิปัญญา และความรู้ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
   12. มีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมีความงดงามทางด้านศิลปะหลายแห่ง 
  3.2 จุดอ่อน 
   1. ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด 
   2. โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ยังขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอน 
   3. ขาดแคลนสถานที่ที ่ใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาของจังหวัด 
   4. ปัญหาความแออัดของการจราจรโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง 
   5. ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
   6. ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ไม่มีการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวที่แน่นอน 
   7. มีทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมพักค้างคืน 
   8. ปัญหามลพิษมีผลกระทบต่ออัตราการเดินทางมาท่องเที่ยว 
   9. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
   10. ขาดการประชาสัมพันธ์ประเพณีต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
   11. ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
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  3.3 โอกาส 
   1. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. การดำเนินโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3. นโยบายกำหนดให้โรงเรียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
   4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 มีสาระสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
   5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีโอกาสในการแข่งขัน และการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
   6. มีแผนการทำงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
   7. รัฐบาลให้การสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  3.4 อุปสรรค 
   1. ทุกภาคส่วนของจังหวัดยังไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
   2. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีน้อยมาก 
   3. ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ขาดความสะดวกในการเดินทาง เกิดปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยว 
   4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในสังคม 
   5. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
   6. สภาพปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนขาดความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
   7. ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 
 
 4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  4.1 จุดแข็ง 
   1. มีแผนพัฒนาที่มีระบบและมีความชัดเจน 
   2. มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร 
   3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานค่อนข้างดี 
  4.2 จุดอ่อน 
   1. บุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ขาดความทันสมัย 
  4.3 โอกาส 
   1. รัฐบาลให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
   2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยให้การทำงานคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
  4.4 อุปสรรค 
   1. ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
   2. การเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ผลประมาณการ (ณ กรกฎาคม 2564) 
 (1) อัตราการขายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.8-1.8 
 (2) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ ร้อยละ 0.5-1.5 
 (3) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ ร้อยละ 3.7-4.7 
 (4) อัตราการขยายตะวของการลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ ร้อยละ 3.6-4.6  

  (5) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ ร้อยละ 9.0-10.0 
  (6) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ ร้อยละ 7.7-8.7 
     (7) อัตราการขยายตัวของปริมาณนำเข้าสินค้าและบริการ ร้อยละ 11.6-12.6 
     (8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ 0.7-1.7 
     (9) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก ร้อยละ 5.2-6.2 
     (10) ราคาน้ำมันดิบดูไบ 61.7-71.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล 

 การปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดสระบุรี 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี (กรอ.

จังหวัด) ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดสระบุรี และการขอแก้ไขผังเมืองรวมตามที่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเสนอมา ปัจจุบันพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่  สีเขียวไม่สามารถพัฒนาเป็น
เชิงพาณิชย์ และไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ จึงต้องการให้ปรับสีของ
ผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วจึงได้
ประกาศการบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ในอนาคตจังหวัดสระบุรีจะมีโครงข่ายเส้นทางระบบการคมนาคมขนส่งทั้งระบบถนน และระบบราง  
ตัดผ่าน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย, โครงการรถไฟ
ทางคู่สายอีสาน และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือทาง
ด่วนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็จะปรับให้สามารถพัฒนารองรับความเจริญ  
ที่จะตามมาเพิ่มได้มากขึ้นในอนาคต ระบบโครงข่ายคมนาคมสายสำคัญๆ ตัดผ่านเข้ามาในเมือง ส่งผลให้ราคา
ที่ดินบริเวณ โดยรอบสถานีปรับตัวแพงมากขึ้น 9-10 เท่าตัว จากเดิมที่มีราคาประมาณ 500,000 บาท/ไร่ 
ปัจจุบัน 10 ล้านบาท/ไร่ ซึ่งนายทุนส่วนใหญ่ที่มาซื้อที่ดินจะเป็น กลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างที่อยู่
อาศัย เช่น บ้านพัก อพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ เป็นต้น 

ในพ้ืนที่อำเภอเมืองปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สีเขียว ภาคเอกชนจึงต้องการเสนอขอปรับสีของผังเมือง
เพื่อจะรองรับเศรษฐกิจที่จะเกิดในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่  ซึ่งมี
พื้นที่บริเวณใกล้ห้างโรบินสัน จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน, โครงการรถไฟทางคู่เข้ามาจอด สถานี
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รถไฟสระบุรีแห่งนี้ไม่ใช่รองรับเฉพาะคนที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่คล้ายกับสนามบิน
ดอนเมือง คือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยน-ถ่ายรถไฟเพื่อเดินทางต่อเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตจะมี
ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น ภาคเอกชนจึงต้องการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตดังกล่าวโดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวอยากให้มีการปรับเป็นพ้ืนที่สีเหลืองเพ่ือพัฒนาเชิงพาณิชย์ และพ้ืนที่
สีม่วงเพื่อพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการลงทุนของรัฐบาล เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การลงทุน การจ้างงานของจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น สร้างงานและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสระบุรีและ
ประเทศได ้

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน 
และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้ สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
กำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย  
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำ 
ในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 ความเหลื่อมล้ำ 
 ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์  
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร  
กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้า
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 

 



 

-202- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลง  
ของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั ้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั ้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั ้งนี้  
การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมือง  
ที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ ้มค่ามากขึ ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมี  
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

 การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 140 การจ่ายเงินแผ่นดิน 
จะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ มาตรา 164 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย  
(2) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  อย่างเคร่งครัด 
มาตรา 234 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  (1) ไต่สวนและ 
มีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการ  ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวย ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น  
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  



 

-203- 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 บริบทภายนอก การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ.2001-2100) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู ้ส ูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั ่วโลก  
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับสังคมผู ้ส ูงอายุที ่ส ั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที ่ยว  
ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว 

 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที ่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที ่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี ่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที ่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื ่องความโปร่งใส  
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  (2) การเปิดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีแผนงานสำคัญ 4 ด้าน ที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ปี 2564 ดังนี้ 
  1) เร่งรัดดำเนินกระบวนการภายในเพื่อเสนอรัฐสภาให้สัตยาบันความตกลง RCEP 
  2) เดินหน้าเปิด ปิด และปรับปรุงการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวม 13 ฉบับ 
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  3) พัฒนากลไกเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA และ 
  4) เดินหน้าสร้างความเข้าใจกลุ่มเกษตรกร SME ภาคเอกชน และภาคประชาชน เรื ่องการใช้
ประโยชน์และการเตรียมรับมือผลกระทบจาก FTA  
 แผนการเจราทั้ง 4 ด้าน จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
     1) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
  2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตน เองไปสู่ระดับการผลิต 
ที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาคในระยะต่อไป 
 (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื ่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบาย และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐ  
ที่ยังไม่ทั ่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและ  
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12-13 เนื่องจาก 
  1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ 
  2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง
จะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูป
ในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด  
ในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 

 รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” หลังวิกฤต COVID-19 
 ชีวิตแบบ “New Normal” คือ ชีวิตที่ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกนอกบ้าน สถานที่ต่างๆก็ต้องมี
การตรวจวัดอุณหภูมิและคอยทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลา การทำงานจะเป็นแบบ Work From Home 
ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบของโรงเรียนทั่วโลกจะหันมาใช้ระบบ E-learning มากขึ้น 
ในขณะที่งาน Event ต่างๆ ที่ผู ้คนจำนวนมากต้องมาอยู่รวมตัวกันอาจได้รับ ความนิยมลดลง รวมถึงโรง
ภาพยนตร์และมหกรรมกีฬาที่มีความแออัดของผู้เข้าร่วมงานอาจจะยังทำได้ยาก หรือมีผู้เข้าชมน้อยลงอย่างมี
นัยยะสำคัญในช่วงแรกหลังจากเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การรับประทานอาหารในร้านอาหารจะต้อง
นั่งห่างกัน 1-2 เมตร ต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social – Distancing นอกจากนี้ผู ้คนอาจจะเดินทาง 
ไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลง เนื่องจากต้องถูกกักตัว 14 วันเป็นต้น 

 ธุรกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ดังนี้ 
 1) ห้างสรรพสินค้า เป็นธุรกิจแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากมีการ Lockdown เมือง 
จึงทำให้ผู้บริโภคได้เห็นความสะดวกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของหรือการทำธุรกิจทุกอย่างผ่าน 
Application บนมือถือ ความจำเป็นที่ต้องไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของหรือทำธุรกรรมการเงินก็จะลดลง 
ดังนั้น ห้างสรรพสินค้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ให้คนไปใช้เวลา
ร่วมกัน อาจเป็นที่จัดแสดงสินค้า หรือไปรับประทานอาหาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ความนิยมในการไปเดิน
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ห้างสรรพสินค้าของคนไทยน่าจะยังคงอยู่หรือลดลงไม่มากเหมือนต่างประเทศ เพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อน
ของบ้านเรา รวมถึงเป็นสถานที่ท่ีเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว 
 2) ธุรกิจที่ต้องใช้สำนักงาน หรือ ออฟฟิต ช่วงวิกฤต COVID-19 ทำให้บริษัทเห็นแล้วว่าการที่พนักงาน
ส่วนหนึ่งทำงานที่บ้านและการประชุมผ่านระบบออนไลน์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีแนวโน้ม
พิจารณาปรับลดพื้นที่ออฟฟิศลงเพื่อลดต้นทุน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในช่วงฟื้นตัวและ  
ในระยะยาว สิ ่งเหล่านี ้จะทำให้ความต้องการพื ้นที ่ออฟฟิศลดลง  ผลสำรวจของ CFO กว่า 317 บริษัท 
ของบริษัทวิจัย Gartner พบว่า 74% ของบริษัทวางแผนให้พนักงานทำงานที่บ้านแบบถาวร 
 3) ธุรกิจกลุ่มสายการบิน และกลุ ่มผู้ผลิตเครื่องบิน  แม้ในระยะยาวการท่องเที่ยวด้วยเครื ่องบิน 
จะกลับมาเป็นปกติ แต่รายได้ที่คิดเป็นสัดส่วนที ่สูงของธุรกิจสายการบินในประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่าง
สหรัฐอเมริกา มาจากการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business Travel) ซึ่งหลังจากนี้ต่อไป บริษัทหรือคน
กลุ่มนี้จะคุ้นชินกับการติดต่อธุรกิจผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ความจำเป็นในการเดินทา งจะลดลง ไม่เพียง
เท่านั้น ธุรกิจโรงแรม ก็จะได้รับผลกระทบอีกด้วย เนื่องจากรายได้จากค่าห้องพักและค่าห้องประชุมจากกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเดินทางเพ่ือธุรกิจที่มีสัดส่วนที่สูงนี้จะหายไป 
 4) ธุรกิจน้ำมัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกวิกฤตครั้งนี้เร่งให้ถึงจุดจบของสิ่งที่เรียกว่ า พลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (fossil fuel) เร็วขึ้น และเร่งให้เทรนด์ของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกพัฒนาและเป็น
ที่นิยมมากขึ้น ซึ่งเหตุผลหลักก็คือ การโดยสารด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณ
มากจะลดลงดังที่กล่าวมาก่อนหน้า และวิกฤตนี้ทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เช่น ที่ประเทศอินเดีย COVID-19 ทำให้อินเดียฟ้าเปิด และสามารถเห็นยอดหิมาลัยครั้งแรกรอบ 30 ปี เหล่านี้
จะทำให้มีเงินทุนไหลออกจากธุรกิจน้ำมันและไหลเข้าธุรกิจพลังงานทางเลือกหรือธุรกิจที่ใช้ใจสิ่งแวดล้อม  
(ESG Driven) มากขึ้น 
 5) กลุ่มผู้ผลิตยาภาคเอกชน (Private Pharmaceutical Firm) เหตุการณ์นี้จะทำให้รัฐบาลทั่วโลก
ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสุขภาพของประชาชน ปริมาณยาที่เพียงพอ และการพัฒนายาหรือวัคซีน 
มากขึ ้น เราจะได้เห็นรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในด้านการพัฒนาและผลิตยามากขึ ้นแทนที่บริษัทเอกชน  
แบบที่เห็นในปัจจุบัน เนื่องจากความเสี่ยงเรื่องสุขภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของรัฐบาล ขณะที่สำหรับ
ภาคเอกชนแล้ว การจะเร่งลงทุนพัฒนาหรือผลิตจะทำก็ต่อเมื่อเห็นโอกาสของกำไร 
 6) การศึกษา ความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งชัดเจน อย่างนักเรียนที่มีฐานะดีอาจเจอปัญหาเพียงแค่ว่าการ
เรียนออนไลน์นั้นไม่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างเด็กนักเรียนฐานะยากจนจะเจอปัญหาที่ใหญ่กว่ามาก เมื่อพิจารณา
งานศึกษาการระบาดของไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกา จะพบว่าการศึกษาที่เป็นปัจจัยให้การเลื ่อนชนชั้น  
ทางสังคม (social mobility) นั้นกลายเป็นปัจจัยลบ ทั้งๆ ที่ในสถานการณ์ปกติ การศึกษาเป็นปัจจัยที่ทำให้คน
เลื่อนชนชั้นได้ เพราะการระบาดส่งผลให้ครอบครัวเด็กท่ียากจนนั้นไม่สามารถกลับเข้าโรงเรียนได้อย่างถาวร 
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 ธุรกิจที่จะได้โอกาสหรือประโยชน์ จากวิกฤต COVID-19 ดังนี้ 
 1) กลุ่มเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่เราน่าจะเห็นได้ชัดเจนที่สุด กลุ่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น (Digital Transformation) ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต 
การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบน Cloud การใช้ AI ออกแบบและบริหารระบบ Supply Chain ของบริษัท 
เทคโนโลยี 5G หลังวิกฤตเศรษฐกิจจะยิ่งทำให้ธุรกิจให้ความสำคัญเรื่องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และลด
หรือบริหารความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์อาจจะประหยัดต้นทุนได้เนื่องจากราคา
ปัจจุบันก็ถูกลงมากและไม่จำเป็นต้องปิดโรงงานหากคนงานสักคนติดโรคระบาด เทรนด์นี้รวมไปถึงการใช้ชีวิต
ในโลกของออนไลน์มากขึ้น เช่น ธุรกิจ E-commerce หรือจะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์จากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป 
 2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทให้คำปรึกษาด้านการเงินทั้งให้กับบริษัทและ
บุคคล เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงมาก
ยิ่งขึ้น และจะหันมาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตัวเองมากข้ึน จากเดิมท่ีอาจคิดว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่สิ้นเปลื้อง
และไม่จำเป็นมากนัก คล้ายกันกับระดับบุคคล ความสำคัญของความรู้เรื่องการเงิน การวางแผนการเงินและ
การเก็บออมจะมีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนการออมเงินในกองทุนรวม และบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้าน
การเงิน 
 3) Telemedicine/Telehealth ระบบโทรเวชกรรม ซึ ่งก็คือระบบการให้บริการการรักษาทาง
การแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งแพทย์และผู้ป่วย
สามารถสนทนาและสื่อสารกันผ่าน Online Application แม้อาจจะยังไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทย แต่ใน
สหรัฐฯกำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ผู้คนไม่อยากไป
โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และทำให้คนได้เรียนรู้ เปิดใจยอมรับการพบหมอออนไลน์มากขึ้นคล้ายกันกับ
พฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ที่แต่เดิมหลายคนยังไม่ถนัดหรือเปิดใจ ยกตัวอย่างบริษัท Teladoc Health Inc 
ของสหรัฐฯที่ทำธุรกิจลักษณะนี้ ช่วงปี 2017-2019 รายได้ของบริษัทเติบโตเฉลี่ยปีละถึง 73% จากรายได้ 200 
ล้านเหรียญเป็น 600 ล้านเหรียญ เรามองว่าในอนาคตจะเริ่มมีโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจบริการแบบนี้
มากขึ้น เนื่องจากมันตอบโจทย์ความเรื่องปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และยังสามารถเข้าถึงคนไข้
ในพ้ืนที่ห่างไกลได้อีกด้วย 



 
 

 
 

ส่วนที่  3 

การนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

ของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

 
 

ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 

ของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ร่วมกัน
จัดทำ ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ 
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

(2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(3) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ 
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิน่ที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(5) 

รวมคะแนน 100 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย 
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทาง 
ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
นี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป 
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 

โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคัง่ 
ยั่งยืน 
 

(5) 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(5) 
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 เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐาน 
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือ 
ร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ์ 

(5) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่า 
จะได้รับสอดคล้อง 
กับวัตถปุระสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ทีส่ามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด 
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกดิจากผล 
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

 
รวมคะแนน 

 

100 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาครวมของท้องถิ่น เป็นการ
ติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
  เป็นการมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล ได้ประเมินผลการติดตาม 
เป็นรูปเชิงปริมาณ ตลอดมาและมีความพึงพอใจมาก 

 (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ 

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ 
ในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

  1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม 

  2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 (1.1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  

วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที 

 (1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับ 
การเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา 

 (1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ำประชาชนในจังหวัดยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได ้

 (1.4) ปัญหายาเสพติดในจังหวัด มีแนวทางการป้องกันโดยการลงพ้ืนที่ค้นหาการรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 

 (1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในจังหวัด เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางตำบลยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา 
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำ
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ ตามท่ีหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน 

(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (2.1) ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในจังหวัด จะเห็นว่าประชาชนยังมี

ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค–
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก 
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 (2.2) ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 
โดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน
ทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
     

************************************ 
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