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คํานํา 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550   มาตรา 77  “สนับสนุนให�จังหวัดเป นตัวแทนของรัฐในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวดัโดยให�มงีบประมาณเพ่ือดาํเนนิการให�เป นไปตามแผนดังกล3าว” และพ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ3นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550  มาตรา 52 วรรคสาม  กําหนดว3า “เพ่ือประโยชน:ในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ3มจังหวัด ให�จังหวัดหรือกลุ3มจังหวัดย่ืนคําขอจัดตั้งงบประมาณได� ในกรณีนี้ 
ให�ถือว3าจังหวัดหรือกลุ3มจังหวัดเป นส3วนราชการตามกฎหมายว3าด�วยวิธีการงบประมาณ” และ มาตรา 53/1 
“ให�จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให�สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ในระดับชาติและ
ความต�องการของประชาชนในท�องถิ่นในจังหวัด” ทั้งนี้ การกําหนดกรอบ หลักเกณฑ: และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ3มจังหวัด ให�เป นไปตามพระราชกฤษฎีกาว3าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ3มจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  2551 โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล3าว (มาตรา  18)  กําหนดให�  ก.บ.จ. ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  โดยคํานึงถึงความต�องการและศักยภาพของประชาชนในท�องถิ่นในจังหวัด  รวมถึง
ความพร�อมของภาครัฐ  และภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร:ระดับชาติ , มาตรา 19 ให�ผู�ว3าราชการจังหวัด 
จัดให�มีการประชุมปรึกษาหารือร3วมกันเพ่ือรับฟJงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ี ก.บ.จ. จัดทําตาม
มาตรา  18   

แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวน) ฉบับนี้  ได�ผ3านกระบวนการ
จัดทําโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการร3วมภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือแก�ไขปJญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานด�านความมั่นคงจังหวัด  ร3วมกัน
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส3วน และผ3านการจัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา 19 โดยแผนดังกล3าว 
มีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานของความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ3มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตลอดจน
ปJญหา/ความต�องการของพ้ืนท่ี จังหวัดสระบุรีจึงหวังเป นอย3างย่ิงว3าส3วนราชการ/หน3วยงาน อําเภอ องค:กร-
ปกครองส3วนท�องถิ่น และองค:กรภาคเอกชน จะบูรณาการการทํางานร3วมกันเพ่ือผลักดันให�การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี บรรลุเปNาหมายอย3างเป นรูปธรรมเพ่ือประโยชน:สุขของประชาชนชาวสระบุรีสืบไป 
 

 
 
      จังหวดัสระบรุ ี
                                                         ธนัวาคม  2557 
 

 

 

 



 

 

ข�อมูลท่ัวไปของจังหวัด  
 

สภาพท่ัวไป 
ท่ีตั้ง เนื้อท่ี และอาณาเขต 

จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู�ภาคกลางของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟ/ลิปดาเหนือ กับลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 
ฟ/ลิปดาตะวันออก อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย;ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม�น้ําเจ?าพระยาแยกเข?า      แม�น้ําป@าสักประมาณ 165 กิโลเมตร  
เนื้อท่ีจังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร� คิดเปDนร?อยละ 0.70 
ของพ้ืนท่ีประเทศ  อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล?เคียง  ดังนี้   

ทิศเหนือ  ติดต�อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และ อําเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต�อกับอําเภอปากช�อง  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา   
และอําเภอบ?านนา  จังหวัดนครนายก 

ทิศใต?              ติดต�อกับอําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี   
                     และอําเภอวังน?อย  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศตะวันตก ติดต�อกับอําเภอภาชี  อําเภอท�าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

แผนภูมิแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 

 



 

 

พ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีเปDนส�วนหนึ่งของบริเวณลุ�มน้ําท่ีราบลุ�มภาคกลางรวมกับอีกส�วนหนึ่งของทิวเขา       
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต�างกันอย�างเห็นได?ชัด 3 ลักษณะ คือบริเวณท่ีราบลุ�ม 
บริเวณเขาหย�อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 
ลักษณะดิน 

โดยท่ัวไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปJง ท่ีมีการระบายน้ําเลว หรือค�อนข?างเลว ใช?ทํานาปลูกข?าว 
บางแห�งมีชั้นของสารจาไรไซท;อยู�ต้ืน  มีปฏิกิริยาเปDนกรด ซ่ึงเปDนพิษต�อข?าว  บางแห�งอาจมีน้ําท�วมทําให?  ผลผลิต
สูญเสีย  สําหรับดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ําดี  และมีความลาดชัน  ใช?สําหรับปลูกพืชไร�และไม?ผล    บางแห�งพบชั้น
กรวดหนาแน�นอยู�ต้ืน  และบางแห�งถูกกัดกร�อน  ส�วนท่ีมีความลาดชันสูงๆ จะเปDนภูเขาบางแห�งพบชั้นหินพ้ืนอยู�
ต้ืน ซ่ึงใช?เปDนท่ีป@า 
ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสระบุรี เปDนจังหวัดท่ีมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร?อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) 
ระบบจําแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซ่ึงลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน?อยแห?งแล?งในฤดูหนาว และ
อุณหภูมิค�อนข?างสูงในฤดูร?อนและค�อนข?างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช�วงเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือน
ตุลาคม 

อุณหภูมิ  
จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดในภาคกลาง และอยู�ลึกเข?ามาในแผ�นดินปกติมีอุณหภูมิค�อนข?างสูง จึงทําให?

อากาศร?อนอบอ?าวในฤดูร?อน ส�วนในฤดูหนาวไม�หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป̀ 28-29 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส      เดือนเมษายนเปDน
เดือนท่ีมีอากาศร?อนจัดท่ีสุดในรอบป̀ ส�วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม  

ฝน  
ซ่ึงฝนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสระบุรีส�วนใหญ�เปDนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต? และร�องความกดอากาศตํ่าท่ี

พัดผ�านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช�วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังป̀ มีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วัน 
นอกจากนี้ในบางป̀อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ�านเข?ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกล?เคียงทําให?มีฝน
ตกเพ่ิมข้ึนได?อีก 

 

สภาพทางการปกครองและการเมือง 
ตารางแสดงจํานวนประชากร เขตพ้ืนท่ีการปกครองในเขตเทศบาลและอําเภอ ป,  2557 

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

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

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

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

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

รวม 48,153 49,388 97,541 39,775 



 

 

ท่ี อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน  
4 อําเภอหนองแค 31,167 32,809 63,976 26,669 

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

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

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

6 อําเภอบ?านหมอ 15,343 15,974 31,317 10,992 
ทต.บ?านหมอ 1,468 1,589 3,057 1,320 
ทต.ท�าลาน 4,045 4,234 8,279 3,620 

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

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

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

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

รวม 30,788 33,172 63,960 22,873 
9 อําเภอวิหารแดง 15,788 16,252 32,040 10,567 

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

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

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

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

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

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

13 อําเภอวังม�วง 5,532 5,660 11,192 4,063 
ทต.วังม�วง 1,982 2,119 4,101 2,020 
ทต.คําพราน 2,069 2,067 4,136 1,830 



 

 

ท่ี อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน  
รวม 9,583 9,846 19,429 7,913 

14 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 13,183 13,924 27,107 10,590 
ทต.หน?าพระลาน 4,136 4,027 8,163 3,014 

รวม 17,319 17,951 35,270 13,604 
ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ  มิถุนายน 2557 

 

หน;วยการปกครอง 
      จังหวัดสระบุรีแบ�งเขตการปกครองออกเปDน  13 อําเภอ  111  ตําบล  973  หมู�บ?าน 
      การปกครองส�วนท?องถ่ิน  ประกอบด?วย  องค;การบริหารส�วนจังหวัด 1    แห�ง 
        เทศบาลเมือง    4    แห�ง 
        เทศบาลตําบล            34    แห�ง 
                           องค;การบริหารส�วนตําบล        70    แห�ง 

 

อําเภอ 
จํานวนตําบล / หมู;บ�านทั้ง

จังหวัด 
จํานวนตําบล/หมู;บ�าน 

ในเขต อบต,  

 

จํานวน 
เทศบาล ตําบล หมู;บ�าน ตําบล หมู;บ�าน 

1. เมืองสระบุรี 11 77 7 62 4 
2. แก�งคอย 14 117 11 107 2 
3. หนองแค 18 181 15 152 4 
4. หนองแซง 9 69 5 62 1 
5. บ?านหมอ 9 79 6 61 6 
6. เสาไห? 12 102 4 85 6 
7. พระพุทธบาท 9 68 6 59 6 
8. วิหารแดง 6 54 6 40 2 
9. มวกเหล็ก 6 80 6 79 1 
10. หนองโดน 4 34 3 30 1 
11. ดอนพุด 4 28 1 23 1 
12. วังม�วง 3 31 2 17 3 
13. เฉลิมพระเกียรติ 6 53 6 46 1 

รวม 111 973 78 823 34 
ท่ีมา :  สํานักงานส�งเสริมการปกครองส�วนท?องถ่ินจังหวัดสระบุรี  ณ ธันวาคม 2557 

 

 
 
 
 
 
การเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู?แทนราษฎร  ป̀ พ.ศ. 2554 แบ�งเปDน 4 เขต  ดังนี้ 
  เขตเลือกต้ังท่ี  1 :  อําเภอเมืองสระบุรี  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     
  เขตเลือกต้ังท่ี  2 :  อําเภอพระพุทธบาท อําเภอบ?านหมอ  อําเภอหนองโดน  
        อําเภอดอนพุด และอําเภอเสาไห?  



 

 

  เขตเลือกต้ังท่ี 3  :  อําเภอหนองแค  อําเภอวิหารแดง และอําเภอหนองแซง 
  เขตเลือกต้ังท่ี 4  :  อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอวังม�วง และอําเภอแก�งคอย 
 

ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 
 

จังหวัดสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ได?ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมประกาศบังคับใช? 
ท้ังหมด 9 ผัง  ได?แก�  

1) ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี   
2) ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี   
3) ผังเมืองรวมเมืองแก�งคอย  
4) ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท  
5) ผังเมืองรวมเมืองหนองแค   
6) ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย?   
7) ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง    
8) ผังเมืองรวมชุมชนท�าลาน  
9) ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง   

 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

ผลิตภัณฑ>มวลรวมของจังหวัดสระบุรี GPP ป, 2555 

 
 

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในป̀ 2555 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร?อยละ 8.0 จากป̀ 2554  
ประชากรมีรายได?เฉลี่ยต�อหัว 280,966 บาทต�อป̀ และสูงเปDนลําดับท่ี 9 ของประเทศ เปDนลําดับ 2 ของ
จังหวัดภาคกลาง โดยมีผลิตภัณฑ;มวลรวมตามราคาประจําป̀ 201,580 ล?านบาท ซ่ึงสาขาการผลิตด?าน
อุตสาหกรรมมีมูลค�าสูงสุดของสาขาการผลิตท้ังหมด คือ 116,298 ล?านบาท คิดเปDนร?อยละ 57.69 รองลงมา 
ได?แก� สาขาไฟฟJา ประปาและโรงแยกกgาซ มีมูลค�าการผลิต 17,545 ล?านบาท คิดเปDนร?อยละ 8.70  และ
สาขาการขายส�ง การขายปลีก มีมูลค�า 16,502  ล?านบาท คิดเปDนร?อยละ 8.19   

 

ผลิตภัณฑ>มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา 

โครงสร�างผลิตภัณฑ>มวลรวมจังหวัดสระบุรี (GPP) ป, 2555 

อ่ืนๆ 
19.24% 

อุตสาหกรรม 
57.69% 

ไฟฟJา ประปา 
8.70% 

การขายส�ง ขายปลีกฯ 
8.190% 

เกษตรกรรม 
6.18% 



 

 

 (หน�วย : ล
านบาท) 
สาขาการผลิต 2551 2552 2553 2554 2555 

ภาคเกษตร 8,004 9,055 9,846 11,380 12,747 
    เกษตรกรรม การล�าสัตว; และการป@าไม? 7,765 8,823 9,583 11,099 12,463 
    ประมง 239 233 262 281 284 
ภาคนอกเกษตร 145,726 163,382 173,204 174,361 188,833 
    การทําเหมืองแร� และเหมืองหิน 6,484 7,382 7,592 7,320 7,738 
    อุตสาหกรรม 86,210 100,440 107,697 109,749 116,298 
    ไฟฟJา ประปา และโรงแยกกgาซ 14,189 15,862 16,045 14,590 17,545 
    ก�อสร?าง 1,796 2,056 2,529 2,441 4,753 
    การขายส�ง การขายปลีก ฯ 14,332 14,314 15,297 15,907 16,502 
    โรงแรมและภัตตาคาร 395 408 468 475 478 
    การขนส�ง สถานที่เก็บสนิค?าและการคมนาคม 5,267 5,068 4,925 4,855 5,208 
    ตัวกลางทางการเงิน 2,767 2,847 2,880 3,093 3,590 
    บริการด?านอสงัหาริมทรัพย; ฯ 3,591 3,644 3,724 3,677 3,872 
    การบริหารราชการและการปJองกันประเทศฯ 5,145 5,292 5,737 5,909 6,077 
    การศึกษา 2,926 3,168 3,367 3,278 3,417 
    บริการด?านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห; 2,002 2,316 2,300 2,424 2,575 
    การให?บริการชุมชน สงัคมฯ 462 481 480 535 587 
    ลูกจ?างในครัวเรือนส�วนบุคคล 160 105 163 107 194 
ผลิตภัณฑ>มวลรวมจังหวัด 153,730 172,437 183,049 185,740 201,580 
ผลิตภัณฑ>มวลรวมจังหวัดต;อหัว (บาท) 222,392 244,953 255,458 258,997 280,966 
ประชากร (1,000 คน ) 691 704 717 717 717 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ    

การเงิน การคลัง          
(หน�วย : ล
านบาท) 

ประเภท 
ป,งบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 
ด?านรายได? 13,203.94 10,611.22 8,333.99 9,452.53 9,550.08 
ด?านรายจ�าย 8,465.79 10,065.01 12,884.29 8,975.48 8,809.40 
ด?านฐานะการคลัง 4,738.15 546.21 -4,550.30 477.05 740.68 

      ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดสระบรีุ 
 
 

 การจัดเก็บรายได?ของจังหวัดสระบุรี ในช�วงป̀ 2553– 2557 มีแนวโน?มหดตัวเฉลี่ยร?อยละ  
2.25 ต�อป̀ โดยมียอดการจัดเก็บรายได?สูงสุดในป̀ 2553 จํานวน 13,203.94  ล?านบาท 
 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณของจังหวัดสระบุรี ในช�วงป̀  2553 – 2557 มีแนวโน?มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร?อยละ 2.41 ต�อป̀ โดยมียอดการเบิกจ�ายสูงสุดในป̀ 2555 จํานวน 12,884.29 ล?านบาท  

เงินฝากและสินเช่ือ 
(หน�วย : ล
านบาท) 

 ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 



 

 

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

สหกรณ;การเกษตร 
7,225 8,671 8,643 6,308 9,584 12,613 

รวมท้ังส้ิน 64,557 78,356 81,979 69,458 85,417 95,270 
ท่ีมา :  ธนาคารแห�งประเทศไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห  และ ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุร ี
 
 

เงินฝากธนาคารพาณิชย;ของจังหวัดสระบุรี ในช�วงป̀  2554 – 2556  มีแนวโน?มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร?อยละ 12.51 ต�อป̀ โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในป̀ 2556 จํานวน 57,166 ล?านบาท  
  เงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห;และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ;การเกษตร)  ในช�วงป̀ 2554-2556  มีแนวโน?มขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร?อยละ  
11.89 ต�อป̀ โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในป̀ 2556 จํานวน 24,813 ล?านบาท    
  สินเชื่อของธนาคารพาณิชย;ในช�วงป̀ 2554 – 2556 มีแนวโน?มขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร?อยละ  
16.48 ต�อป̀ โดยมียอดเงินสินเชื่อสูงสุดในป̀ 2556 จํานวน 61,016 ล?านบาท    
  สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห; และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ;การเกษตร)  ช�วงป̀ 2554-2556 มีแนวโน?มขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร?อยละ 17.80 ต�อ
ป̀ โดยมียอดสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจสูงสุดในป̀ 2556 จํานวน 34,254 ล?านบาท   
  สําหรับป, 2557 ตั้งแต;ต�นป,ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 ธนาคารพาณิชย;มีปริมาณเงินฝาก
จํานวน 59,586  ล?านบาท และปริมาณสินเชื่อจํานวน 59,927 ล?านบาท และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห; และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ;การเกษตร)         มี
ยอดเงินฝากจํานวน 23,929 ล?านบาท และสินเชื่อจํานวน  36,522  ล?านบาท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รายได�จากภาษี 

ในป̀งบประมาณ 2556  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสระบุรี สามารถจัดเก็บภาษีได? จํานวน 
8,896.111 ล?านบาท ซ่ึงสูงกว�าป̀ก�อนระยะเดียวกัน 981.487 ล?านบาท คิดเปDนร?อยละ 12.40 โดยจัดเก็บ
ได?เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก เริ่มคลี่คลายและเริ่มปรับตัวดีข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง สําหรับป̀งบประมาณ 2557  เศรษฐกิจมีแนวโน?มขยายตัวดีข้ึน จากการจากการขับเคลื่อนของ     อุป
สงค;ภายในประเทศ และการฟklนตัวของภาคการผลิต รวมถึงมาตรการกระตุ?นเศรษฐกิจต�างๆ ของภาครัฐบาล ซ่ึง
คาดว�าจะมีผลทําให?การจัดเก็บภาษีเพ่ิมสูงข้ึน  
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีอากรป,งบประมาณ 2556 กับป,งบประมาณ 2555 
     ประเภทภาษี        ผลจัดเก็บ            ผลจัดเก็บ       เพ่ิมข้ึน/ลดลง(ล?านบาท)    ร�อยละ 
                                      ป, 2555             ป, 2556 
ภาษีเงินได?บุคคลธรรมดา       1,505.390        1,737.002      231.612   15.39 



 

 

ภาษีเงินได?นิติบุคคล       2,401.976 3,923.408      521.432             21.71 
ภาษีมูลค�าเพ่ิม        3,730.716  3,923.376      192.660        5.16 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ           176.163  203.708        27.545   15.64 
อากรแสตมปm           97.967             105.463               7.495              7.65 
อ่ีน ๆ             2.411              3.153         0.742    30.79                            
 รวม            7,914.624         8,896.111      981.487     12.40 
 

สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสระบุรี 

หน#วย  :  ล�านบาท 
ประเภทภาษีอากร ป,งบประมาณ

2552 
ป,งบประมาณ

2553 
ป,งบประมาณ

2554 
ป,งบประมาณ

2555 
ป,งบประมาณ

2556 
ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 1,055.660 1,123.583 1,302.572 1,505.390 1,737.002 
ภาษีเงินได�นิติบุคคล 1,689.078 2,349.256 2,723.862 2,401.976 2,923.408 
ภาษีมูลค;าเพ่ิม 2,977.638 3,543.707 3,769.611 3,730.716 3,923.376 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45.876 76.596 150.599 176.163 203.708 
อากรแสตมปJ 58.085 77.637 82.979 97.967 105.463 
อ่ืน ๆ 2.470 2.331 2.566 2.411 3.153 

รวม 5,828.807 7,173.110 8,032.189 7,914.624 8,896.111 
 

 
 

สถิติผลการจัดเก็บภาษีอากร 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสระบุรี รายพ้ืนท่ีสาขา 

ป,งบประมาณ  2556 
หน;วย  :  ล�านบาท 

พ้ืนท่ีสาขา 
ภาษีเงินได�

บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได� 
นิติบุคคล 

ภาษีมูลค;า 
เพ่ิม 

ภาษี
ธุรกิจ
เฉพาะ 

อากร
แสตมปJ 

อ่ืน ๆ รวม 

หนองแค 507.923 1,385.322 804.464 4.376 3.520 0.517 2,706.122 
แก�งคอย 288.324 468.496 1,534.976 5.210 3.538 0.332 2,300.875 
เมืองสระบุรี 226.229 359.976 558.734 20.220 25.753 0.705 1,191.617 
พระพุทธบาท 98.012 107.493 482.486 2.506 1.373 0.235 692.106 
บ?านหมอ 130.758 370.321 212.040 1.560 1.183 0.175 716.036 
เฉลิมพระเกียรติ 35.778 53.154 126.388 2.315 0.401 0.180 218.216 



 

 

มวกเหล็ก 52.493 38.185 64.119 1.131 0.931 0.175 157.034 
เสาไห? 17.434 25.041 63.062 2.258 0.431 0.138 108.365 
วิหารแดง 18.073 8.755 25.750 1.239 0.446 0.123 54.386 
วังม�วง 47.306 5.483 23.600 1.177 0.271 0.079 77.917 
ดอนพุด 8.030 39.784 18.027 0.003 0.843 0.010 66.697 
หนองแซง 3.919 0.656 7.164 0.577 0.116 0.045 12.476 
หนองโดน 2.099 0.997 2.565 0.008 0.032 0.022 5.723 
ขายทอดตลาด - - - - - 0.418 0.418 
รวม 1,436.378 2,863.663 3,923.376 42.581 38.837 3.153 8,307.990 
หน�วยงานอ่ืน 300.624 59.745 - 161.127 66.626 - 588.121 
รวมท้ังสิ้น 1,737.002 2,923.408 3,923.376 203.708 105.463 3.153 8,896.111 

ท่ีมา  :  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสระบุร ี
ข?อมูล ณ  30  กันยายน  2556 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายได�จากการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระบุรี 



 

 

ในป̀งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการจัดเก็บรายได?สูงกว�าป̀ท่ีผ�านมา คิดเปDนร?อยละ 32.36 และสูง
กว�าประมาณการท่ีตั้งไว? คิดเปDนร?อยละ 28.67  โดยมีสาเหตุท่ีจัดเก็บรายได?สูงกว�าเปJาหมายเนื่องจากได?เร�งรัด
และติดตามเพ่ือให?จัดเก็บภาษี เปDนไปตามเปJาหมายอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได?จัดทําแผน/โครงการ
เพ่ิม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การตรวจเยี่ยม แนะนําและตรวจปฏิบัติการเพ่ือให?ผู?ประกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีอยู�ในความรับผิดชอบปฏิบัติให?เปDนไปตามกฎหมายระเบียบและข?อบังคับของทางราชการ รวมถึง
ผูกจิตสํานึกให?ผู?ประกอบการได?รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล?อมรวมถึงโทษท่ีจะได?รับในการกระทําผิด
กฎหมายส�งผลให?การจัดเก็บภาษีสูงกว�าเปJาหมาย 

(หน�วย : บาท) 
หมายเหต:ุ  ให?รายงานเฉพาะภาษีท่ีมีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู�ในเขตพ้ืนท่ี (แม?ว�าจะชําระท่ีอ่ืน) 
ท่ีมา : สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระบุร ี

อุตสาหกรรม  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี มีโรงงานท่ีได?รับอนุญาตให?ประกอบกิจการ (สะสม ณ เดือนธันวาคม 2556)  

มีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดจํานวน 1,739 โรงงาน เงินลงทุนจดทะเบียน 258,194 ล?านบาท ก�อให?เกิดการจ?าง

ประเภทรายได� เก็บได�จริง (2556) 
เก็บได�ป,ที่แล�ว 

(2555) 

เปรียบเทียบกับป,ที่แล�ว 
ประมาณการ (+) สูง (-) ต่ํา 

จํานวนภาษี ร�อยละ 
๑. ภาษีนํ้ามันและ
ผลิตภณัฑ;นํ้ามัน 

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

๒. ภาษียาสบู - - - - - 
๓. ภาษีสุรา 5,127,513.75 4,885,796.10 241,717,65 4.95 5,412,000.00 
๔. ภาษีเบียร; - - - - - 
๕. ภาษีรถยนต; 12,000.00 610,260.00 (598,260.00) (98.03) - 
๖. ภาษีเคร่ืองดื่ม 2,938,768.37 2,796,645.05 142,123.32 5.08 2,586,000.00 
7. ภาษีเคร่ืองไฟฟJา - - - - - 
8. ภาษีรถจักรยานยนต; - 8,709.00 (8,709.00) (100.00) - 
9. ภาษีแบตเตอร่ี 278,170,160.00 221,964,235.00 56,205,925.00 25.32 251,203,000.00 
๑0. ภาษีสนามม?า - - - - - 
๑1. ภาษีสนามกอล;ฟ 1,366,069.42 1,040,172.00 325,897.42 31.33 1,015,000.00 
๑2. ภาษีผลิตภัณฑ; 
เคร่ืองหอม 

1,881.00 3,721.00 (1,840.00) (49.45) - 

๑3. ภาษีแก?วและเคร่ือง
แก?ว 

- - - - - 

๑4. ภาษไีพ� - - - - - 
๑5. ภาษีสถานอาบน้าํ          
อบตัวหรือนวดตัว 

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

๑6. ภาษีหินอ�อนและ
หินแกรนิต 

- - - - - 

๑7. ภาษีสถานบันเทิง    
ดิสโก?เธค 

- - - - - 

๑8. รายได?เบ็ดเตล็ด 4,253,948.28 3,214,016.18 1,039,932.10 32.36 3,306,000 
รวม 295,601,167.69 241,559,468.92 54,041,698.77 22.37 269,112,000.00 



 

 

งาน จํานวน 93,734 คน แยกเปDนชาย 58,370 คน หญิง 35,364 คน   
*ข?อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556  ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห�งชาต ิ
 

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด  3 อันดับแรก ประกอบด?วย 
 1. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด?วยการผลิต ผลิตภัณฑ;คอนกรีต ผลิตภัณฑ;คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ;
ยิปซ่ัม หรือผลิตภัณฑ;ปูนปลาสเตอร; เปDนหลัก เช�น การผลิตกระเบ้ืองหลังคา เซรามิค การผลิตเครื่องสุขภัณฑ; 
และการผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง รองลงมาได?แก� การทําซีเมนต; ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร; และการผลิต
ผลิตภัณฑ;เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องปvlนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการ
ผลิตภัณฑ;ดังกล�าว ตามลําดับ ปvจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 340 โรง เงินลงทุน 94,132 ล?านบาท การจ?างงาน 
33,685 คน       
 2. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด?วยการผลิต การคัดแยกหรือฝvงกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม�ใช?แล?ว เปDน
หลัก เช�น การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม�ใช?แล?วท่ีไม�เปDนอันตราย ซ่ึงอยู�ในรูปของแข็งประกอบด?วย    เศษโลหะ 
พลาสติก แก?ว ไม?และอ่ืนๆ แล?วนํามาผ�านกระบวนการคัดแยกด?วยเครื่องจักรหรือแรงงานคน วัสดุท่ีผ�านการ คัด
แยกแล?วอาจนําเข?าสู�กระบวนการต�อเนื่อง เช�น อัดให?เปDนก?อน รองลงมา ได?แก� การผลิต ส�ง หรือจําหน�าย
พลังงานไฟฟJา และการนําผลิตภัณฑ;อุตสาหกรรมท่ีไม�ใช?แล?วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต เปDนวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ;ใหม�โดยผ�านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ตามลําดับ ปvจจุบันมีจํานวน โรงงานท้ังสิ้น 340 โรง 
เงินลงทุน 132,432 ล?านบาท การจ?างงาน 34,157 คน    
 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ;โลหะ ประกอบด?วยการผลิต การกลึง เจาะ คว?าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อม
โลหะท่ัวไป เปDนหลัก เช�น การทําแม�พิมพ;โลหะการทําผลิตภัณฑ;โลหะจากเหล็กรูปพรรณ โดยการกลึงเพ่ือเปDน
ชิ้นส�วนเครื่องจักรกล และยานยนต; รองลงมาได?แก� การทําส�วนประกอบสําหรับใช?ในการก�อสร?างอาคาร และ
การตัด พับ หรือม?วนโลหะ ตามลําดับ ปvจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 164 โรงงาน เงินลงทุน 662,010 ล?าน
บาท การจ?างงาน 4,434 คน  

พ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม   
จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล�งพลังงานเพ่ือการอุตสาหกรรมเปDนจํานวน

มากได?รับการกําหนดให?เปDนพ้ืนท่ีส�งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) พ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนให?เปDนพ้ืนท่ีรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี ประกอบด?วย  
 1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล (บริษัท เหมราชสระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จํากัด) :       
ต้ังอยู� อําเภอหนองแค เนื้อท่ีท้ังหมด 3,618 ไร� มีเนื้อท่ีเหลือสําหรับต้ังโรงงาน จํานวน 462 ไร�  
 2. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค : ต้ังอยู� อําเภอหนองแค   เนื้อท่ีท้ังหมด 2,042 ไร� มีเนื้อท่ีเหลือสําหรับต้ัง
โรงงาน จํานวน 592 ไร�  
 3. นิคมอุตสาหกรรมแก;งคอย : ต้ังอยู� อําเภอแก�งคอย เนื้อท่ีท้ังหมด 570 ไร� มีเนื้อท่ีเหลือสําหรับต้ัง
โรงงาน จํานวน 129 ไร�   
(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี) 
 



 

 

จํานวน เงินลงทุน จํานวน เงินลงทุน จํานวน เงินลงทุน

1 เกษตร 127            4,429,175,429 127 4,429,175,429            -   -                      

2 อาหาร 127 68,867,196,826 129 68,883,196,826          2      16,000,000         

3 เคร่ืองดื่ม 10 3,328,512,000 10 3,328,512,000            -   -                      

4 สิ่งทอ 26 2,468,627,000 26 2,468,627,000            -   -                      

5 เคร่ืองแต�งกาย 3 44,464,000 3 44,464,000                -   -                      

6 เคร่ืองหนัง 6 184,380,004 6 184,380,004              -   -                      

7 ไม?และผลิตภัณฑ;จากไม? 75 6,622,052,624 79 6,678,708,336            4      56,655,712         

8 เฟอร;นิเจอร;และเคร่ืองเรือน 20 258,001,500 21 403,983,408              1      145,981,908       

9 กระดาษและผลิตภัณฑ;กระดาษ 12 3,182,955,527 13 3,427,955,527            1      245,000,000       

10 สิ่งพิมพ; 5 437,535,493 5 437,535,493              -   -                      

11 เคมี 71 80,196,725,700 75 80,618,267,369          4      421,541,669       

12 ป/โตรเคมีและผลิตภัณฑ; 13 17,003,940,000 13 17,003,940,000          -   -                      

13 ยาง 17 10,060,862,952 17 10,060,862,952          -   -                      

14 พลาสติก 52 2,780,586,445 52 2,780,586,445            -   -                      

15 อโลหะ 335 93,084,810,191 340 94,132,326,891          5      1,047,516,700    

16 โลหะ 13 63,685,842,870 13 63,685,842,870          -   -                      

17 ผลิตภัณฑ;โลหะ 163 662,001,367,573 164 662,009,947,573        1      8,580,000           

18 เคร่ืองจักรกล 64 1,653,574,536 65 1,676,624,536            1      23,050,000         

19 ไฟฟJา 20 4,910,713,240 22 5,165,476,720            2      254,763,480       

20 ขนส�ง 104 36,070,597,251 108 36,117,147,251          4      46,550,000         

21 อตุสาหกรรมอืน่ๆ 330 131,265,910,426 340 132,432,891,312        10    1,166,980,886    
1,593 1,192,537,831,587 1,628 1,195,970,451,942     35    3,432,620,355    

ท่ีมา ฝ@ายนโยบายและแผน

สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวดัสระบุรี

รวม

ป, 2556 ป, 2557 อตัราการเปลี่ยนแปลง
หมวดอุตสาหกรรมที่

เปรียบเทียบข�อมูลโรงงานตามหมวดอตุสาหกรรม 21 หมวด จากป,ท่ีผ;านมา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การค�าและการลงทุน 



 

 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือประกอบธุรกิจ 
  ป̀ 2556 จังหวัดสระบุรี  การดําเนินธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมข้ึน  จํานวนนิติบุคคลท่ีคง
อยู� ณ  31 ธันวาคม 2556 จํานวน 4,543 ราย เพ่ิมข้ึนจากป̀ท่ีผ�านมา 310 ราย คิดเปDนร?อยละ 7.3  
เงินทุน จดทะเบียน 51,424.57 ล?านบาท เพ่ิมข้ึนจากป̀ท่ีผ�านมา 4,009.02 ล?านบาท คิดเปDนร?อยละ 8.46 

จํานวนนิติบุคคลท่ีคงอยู; จังหวัดสระบุรี ป, 2555-2556 
 

ประเภทนิติบุคคล 
ป, 2556 ป, 2555 อัตราการเปล่ียนแปลง 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�านบาท) 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�านบาท) 

จํานวน 
(%) 

เงินทุน 
(%) 

บริษัทจํากัด 1,931 42,826.35 1,677 40,018.67 15.15 7.02 
ห?างหุ?นส�วนจํากัด 2,605 6,966.70 2,549 6,111.54 2.20 13.99 
ห?างหุ?นส�วนสามัญนิติบุคคล 4 32.00 5 31.69 -20.00 0.98 
บริษัทมหาชนจํากัด 3 1,854.45 2 1,253.65 50.00 47.92 

รวม 4,543 51,424.57 4,233 47,415.55 7.32 8.46 
ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค?า  กระทรวงพาณิชย; 

ผู?จดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม� จํานวน 832 ราย เพ่ิมข้ึนจากป̀ท่ีผ�านมาคิดเปDนร?อยละ 105.94 
เงินทุนจดทะเบียน  4,523.22  ล?านบาท  เพ่ิมข้ึนคิดเปDนร?อยละ 182.23  เนื่องจากนโยบายและมาตรการ
กระตุ?นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส�งผลให?ผู?ประกอบการมีความเชื่อม่ันในการเริ่มต?นทําธุรกิจมากข้ึน  

   ทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม�ท่ีมีจํานวนผู?จดทะเบียนมากท่ีสุด ได?แก� การผลิต 356 ราย เพ่ิมข้ึน
จากป̀ท่ีผ�านมาคิดเปDนร?อยละ 278.72  รองลงมาคือ การขายส�ง การขายปลีก การซ�อมแซมยานยนต; ของใช?
ส�วนบุคคลและของใช?ในครัวเรือน จํานวน 136 ราย การก�อสร?าง 100 ราย การขนส�งและสถานีเก็บสินค?า 44 
ราย  กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน 36 ราย  และกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย; 29 ราย 

  ทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม� ท่ีมีจํานวนทุนจดทะเบียนมากท่ีสุด ได?แก� การผลิต เงินทุนจด
ทะเบียน 3,398.36 ล?านบาท เพ่ิมข้ึนจากป̀ท่ีผ�านมาคิดเปDนร?อยละ 410.46 รองลงมา คือ การขายส�ง การ
ขายปลีก การซ�อมแซมยานยนต; ของใช?ส�วนบุคคลและของใช?ในครัวเรือน 262.40 ล?านบาท การทําเหมืองแร�
และเหมืองหิน 166.14 ล?านบาท และการก�อสร?าง 165.20 ล?านบาท 

 
 
 

จํานวนนิติบุคคลท่ีตั้งใหม; จังหวัดสระบุรี ป, 2555-2556 
 

ประเภทธรุกจิ 
ป, 2556 ป, 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�านบาท) 

จํานวน 
(ราย) 

เงินทุน 
(ล�านบาท) 

จํานวน 
(%) 

เงินทุน 
(%) 

การเกษตรกรรม ป@าไม?  9 17.00 - - * * 



 

 

และการประมง 
การทําเหมืองแร�และเหมืองหิน 25 166.14 3 73.94 733.33 124.70 
การผลิต 356 3,398.36 94 665.75 278.72 410.46 
การไฟฟJา กgาซไอนํ้า  
และระบบการปรับอากาศ 

9 128.00 2 2.00 350.00 6,300 

การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสีย 
และของเสีย 

10 71.85 1 0.20 900.00 35,825 

การก�อสร?าง 100 165.20 69 90.90 44.93 81.74 
การขายส�ง การขายปลีก  
การซ�อมแซมยานยนต;ฯ 

136 262.40 109 226.25 24.77 15.98 

การขนส�งและสถานท่ีเก็บสินค?า 44 59.94 42 47.60 4.76 25.92 
ท่ีพักแรมและบริการด?านอาหาร 6 12.80 4 6.00 50.00 113.33 
ข?อมูลข�าวสารและการสื่อสาร 22 17.95 6 5.10 266.67 251.96 
กิจกรรมทางการเงิน 
และการประกันภัย 

3 5.40 1 0.50 200.00 980.00 

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย; 29 106.75 17 431.10 70.59 -75.24 
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร; และกิจกรรม
วิชาการ 

27 17.53 13 14.35 107.69 22.16 

กิจกรรมการบริหาร 
และบริการสนับสนุน 

36 78.70 38 35.70 -5.26 120.45 

กิจกรรมด?านสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห; 

3 1.70 1 1.00 200.00 70.00 

ศิลปะ ความบันเทิง 
และนันทนาการ 

13 9.00 4 2.28 225.00 294.74 

บริการอ่ืนๆ 
และบริการส�วนบุคคล 

4 4.50 - - * * 

รวม 832 4,523.22 404 1,602.67 105.94 182.23 

ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค?า กระทรวงพาณิชย; 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดสระบุรี มีวสิาหกิจชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนแล?ว จํานวน 594 วิสาหกิจชุมชน โดยแต�ละอําเภอมีจํานวนกลุ�ม

วิสาหกิจ ดังนี ้

อําเภอ รวม 
วิสาหกิจชุมชน 

ด�านการผลิต ด�านบริการ 
เมืองสระบุรี 23 30 2 
แก�งคอย 51 64 11 



 

 

อําเภอ รวม 
วิสาหกิจชุมชน 

ด�านการผลิต ด�านบริการ 
หนองแค 73 84 12 
วิหารแดง 52 45 2 
หนองแซง 14 18 4 
บ?านหมอ 73 70 5 
ดอนพุด 15 14 1 
หนองโดน 14 13 3 
พระพุทธบาท 59 32 1 
เสาไห? 17 55 2 
มวกเหล็ก 95 13 33 
วังม�วง 45 36 5 
เฉลิมพระเกียรติ 26 33 6 

รวม 594 507 87 
ที�มา :  http://smce.doae.go.th/ 
 

สถานการณ>แรงงาน 
 ประชากรและกําลังแรงงาน 

จังหวัดสระบุรี มีประชากรจํานวน 630,073 คน มีประชากรอายุ 15 ป̀ข้ึนไป จํานวน 591,402 คน 
จําแนกเปDนผู?อยู� ในกําลังแรงงาน 413,608 คน ผู? มีงานทํา 410,245 คน (ร?อยละ 99.19) ผู?ว�างงาน  
3,118 คน   (ร?อยละ 0.75) ผู?รอฤดูกาล 246 คน (ร?อยละ 0.06) และผู?ไม�อยู�ในกําลังแรงงานมีจํานวน 
177,794 คน (ทํางานบ?าน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ) 
การจัดหางาน 

ผู?มีงานทําในจังหวัดสระบุรีมีจํานวนท้ังสิ้น 410,245 คน พบว�าเปDนผู? ท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม 
52,091 คน (ร?อยละ 12.89) ผู?ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 357,343 คน (ร?อยละ 87.10) โดยกลุ�มผู?ทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตมากท่ีสุดมี 164,734 คน (ร?อยละ 46.10) รองลงมาสาขา
การขายส�ง การขายปลีก 61,001 คน (ร?อยละ 17.07) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 32,107 คน (ร?อยละ 
8.98) การขนส�งท่ีเก็บสินค?า 19,966 คน (ร?อยละ 5.59) และการก�อสร?าง 18,621 คน (ร?อยละ 5.21) 
การบริการจัดหางานในประเทศ 

นายจ?าง/สถานประกอบการแจ?งตําแหน�งงานว�าง 4,902 อัตรา โดยมีผู?ลงทะเบียนสมัครงาน 2,238 
คน และมีการบรรจุงาน 3,658 คน โดยตําแหน�งงานว�างตามระดับการศึกษาท่ีต?องการสูงสุดคือ มัธยมศึกษามี
ความต?องการ2,201 อัตรา (ร?อยละ 44.90) รองลงมาเปDนระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา 1,562 อัตรา (ร?อย
ละ 31.86) และประถมศึกษาและตํ่ากว�า 1,050 อัตรา (ร?อยละ 21.42) สําหรับอาชีพท่ีมีการบรรจุงานมาก
ท่ีสุด คืออาชีพงานพ้ืนฐาน เช�น การขาย การให?บริการ การผลิต และการขนส�ง 2,990 คน (ร?อยละ 81.74) 
และอุตสาหกรรมท่ีมีตําแหน�งงานว�างมากท่ีสุดคือการผลิต 3,111 อัตรา (ร?อยละ 63.46) 
แรงงานต�างด?าว 

แรงงานต�างด?าวท่ีเข?าเมืองโดยถูกต?องตามกฎหมายและได?รับอนุญาตให?ทํางานมีจํานวนท้ังสิ้น 23,528 
คน ซ่ึงจําแนกเปDนประเภทส�งเสริมการลงทุน 62 คน (ร?อยละ 0.26) ประเภทมาตรา 13 (พ้ืนท่ีสูง) 131 คน (ร?อย
ละ 0.56) ประเภทชั่วคราว 683 คน (ร?อยละ 2.90) ประเภท MOU 4,722 คน (ร?อยละ 20.07) และประเภท
พิสูจน;สัญชาติ 4,383 คน (ร?อยละ 18.63) และประเภทหลบหนีเข?าเมืองตามมติ ครม. 13,547 คน (ร?อยละ 
57.58) 



 

 

แรงงานต�างด?าวเข?าเมืองถูกกฎหมายจําแนกตามประเภทอาชีพเข?ามาทํางานมีจํานวนท้ังสิ้น 876 คน
ประเภทอาชีพท่ีแรงงานต�างด?าวเข?าเมืองถูกกฎหมายทํามากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 1. ผู?ประกอบวิชาชีพด?าน
ต�างๆ 495 คน (ร?อยละ 56.51) 2. ผู?บัญญัติกฎหมาย ข?าราชการระดับอาวุโส ผู?จัดการ 170 คน (ร?อยละ 
19.41) 3. อาชีพงานพ้ืนฐาน 102 คน (ร?อยละ 11.64) 4. ช�างเทคนิคและผู?ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข?อง 37 คน 
(ร?อยละ 4.22) 5. ผู?ฝ�กงาน 25 คน (ร?อยละ 2.85) และพนักงานบริการ พนักงานขายในร?านค?าและตลาด 
12 คน (ร?อยละ 1.37) 
แรงงานไทยในต�างประเทศ 

แรงงานไทยไปทํางานต�างประเทศมีผู?แจ?งความประสงค;ไปทํางานต�างประเทศ จํานวน 5 คน เปDนผู?มี
การศึกษาระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญามากท่ีสุด การอนุญาตให?ไปทํางานต�างประเทศพบว�าประเภท 
Re–Entry มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 34 คน (ร?อยละ 79.05) รองลงมาคือนายจ?างพาไปฝ�กงาน 6 คน (ร?อยละ 
13.95) และเดินทางด?วยตนเอง 2 คน (ร?อยละ 4.65) ส�วนใหญ�เปDนการไปทํางานในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 
25 คน (ร?อยละ 58.15 ของแรงงานท่ีไปทํางานต�างประเทศท้ังหมด) 
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ไม�มีผู?ขอเข?าร�วมการฝ�กเตรียมเข?าทํางาน มีแต�ผู?ขอเข?ารับการฝ�กยกระดับฝ`มือแรงงาน และการทดสอบ
มาตรฐานฝ`มือแรงงาน โดยมีการฝ�กยกระดับฝ`มือแรงงานท้ังสิ้น 380 คน โดยกลุ�มอาชีพท่ีฝ�กยกระดับฝ`มือ
สูงสุดคือช�างเครื่องกล 206 คน (ร?อยละ 54.21) มีผู?ผ�านการฝ�ก จํานวน 365 คน (ร?อยละ 96.05 ของผู?ผ�าน
การฝ�กยกระดับฝ`มือแรงงานท้ังหมด) และมีการทดสอบมาตรฐานฝ`มือท้ังสิ้น 324 คน โดยกลุ�มอาชีพท่ีมี
ทดสอบมาตรฐานฝ`มือแรงงานสูงสุดคือช�างอุตสาหการ 130 คน (ร?อยละ 40.12) ผู?ผ�านการทดสอบ 292 คน 
(ร?อยละ 90.12 ของผู?ทดสอบมาตรฐานฝ`มือแรงงานท้ังหมด) 
การคุ?มครองแรงงาน 

จังหวัดสระบุรีมีการตรวจสถานประกอบการท้ังสิ้น 85 แห�ง มีลูกจ?างท่ีผ�านการตรวจจํานวน 4,546 
คน ซ่ึงสถานประกอบการท่ีตรวจส�วนใหญ�เปDนสถานประกอบการขนาดกลาง 10 - 19 คน จํานวน 28 แห�ง 
(ร?อยละ 32.94) โดยสถานประกอบการท่ีผ�านการตรวจมีการปฏิบัติถูกต?องตามกฎหมาย 85 แห�ง (ร?อยละ 
100.00)  

และมีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการท้ังสิ้น 73 แห�ง ลูกจ?างท่ีผ�านการตรวจ จํานวน 
2,826 คน พบว�าสถานประกอบการท่ีปฏิบัติถูกต?องตามกฎหมายความปลอดภัยมี 68 แห�ง (ร?อยละ 93.15) 
และปฏิบัติไม�ถูกต?องตามกฎหมายความปลอดภัยมี 5 แห�ง (ร?อยละ 6.85) โดยประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีอัตรา
การปฏิบัติไม�ถูกต?องมากท่ีสุดคือ ประเภทกิจการด?านอสังหาริมทรัพย; การให?เช�าและกิจกรรมทางธุรกิจ ร?อยละ 
26.03 (19 แห�ง) ซ่ึงเจ?าหน?าท่ีได?ดําเนินการออกคําสั่งเพ่ือให?สถานประกอบการปรับปรุงให?ปฏิบัติถูกต?องแล?ว 
การแรงงานสัมพันธ; 
 เพ่ือปJองกันความขัดแย?งและเสริมสร?างความร�วมมือท่ีดีต�อกันระหว�างนายจ?าง ลูกจ?างและผู?มีส�วน
เก่ียวข?อง โดยมีเปJาหมายหลักเพ่ือสร?างสันติสุขในวงการแรงงานให?นายจ?างและลูกจ?างมีทัศนคติท่ีดีต�อกันในการ
ทํางาน เพราะหากนายจ?าง ลูกจ?างมีความเข?าใจกันเปDนอย�างดีย�อมไม�เกิดปvญหาขัดแย?งข้ึน เม่ือไม�มีปvญหาข?อ
ขัดแย?งพลังการขับเคลื่อนงานก็จะดีนําไปสู�การเพ่ิมผลผลิตหรือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ?างหรือผู?ใช?
แรงงานมีความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตย�อมดีข้ึน ขณะเดียวกันนายจ?างก็มีความสุขเนื่องจากมีผลผลิต
เพ่ิมข้ึนเปDนผลกําไรตามมา 

ไตรมาส 3 ป̀ 2557 จังหวัดสระบุรีมีการจัดต้ังจํานวนองค;การนายจ?างคือสหพันธ;นายจ?าง 4 แห�ง 
ส�วนการจัดต้ังองค;กรลูกจ?างคือสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จํานวน 34 แห�ง  
การเกิดข?อเรียกร?อง/ข?อพิพาทแรงงาน และข?อขัดแย?ง 



 

 

ไตรมาส 3 ป̀ 2557 ไม�มีการเกิดข?อขัดแย?ง มีการแจ?งข?อเรียกร?อง 5 แห�ง และข?อเรียกร?องสามารถยุติ
โดยการตกลงกันเอง 2 แห�ง เกิดข?อพิพาทแรงงาน 1 แห�ง และข?อเรียกร?องยังไม�ยุติ 3 แห�ง สําหรับข?อพิพาทท่ี
เกิดข้ึนมีจํานวน 1 แห�ง ไม�สามารถยุติข?อพิพาทแรงงานภายใน 5 วัน และข?อเรียกร?องยังไม�ยุติ 1 แห�ง 
การประสบอันตราย/เจ็บป@วยจากการทํางาน 

จังหวัดสระบุรีมีการประสบอันตรายหรือเจ็บป@วยเนื่องจากการทํางาน จํานวน 521 คน โดยประเภท
ความร?ายแรงพบว�าส�วนใหญ�จะหยุดงานไม�เกิน 3 วัน จํานวน 365 คน (ร?อยละ 70.06) รองลงมาหยุดงาน
เกิน 3 วัน จํานวน 152 คน (ร?อยละ 29.17) และเสียชีวิต จํานวน 4 คน (ร?อยละ 0.77)  
การประกันสังคม 

สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมจํานวน 4,147 แห�ง ผู?ประกันตนท้ังสิ้น 198,926 คน 
สถานประกอบการและลูกจ?างในกองทุนเงินทดแทน นายจ?าง 3,809 ราย ลูกจ?าง 156,419 คน กองทุนเงิน
ทดแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มีงบประมาณ 6,185,219.28 บาท กองทุนประกันสังคม ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2557 มีงบประมาณ 419,963,764.27 บาท ผู?ประกันตนรับบริการประโยชน;ทดแทน จํานวน 
37,638 ราย (ร?อยละ 18.92 ของผู?ประกันตนท้ังหมด) ประเภทประโยชน;ทดแทนท่ีผู?ประกันตนใช?บริการ
สูงสุด ได?แก� สงเคราะห;บุตร จํานวน 24,039 ราย (ร?อยละ 63.87 ของผู?ใช?บริการท้ังหมด) การจ�ายเงิน
ประโยชน;ทดแทน พบว�าการจ�ายเงินกรณี สงเคราะห;บุตรมีการจ�ายเงินสูงสุดถึง 31,182,900 ล?านบาท (ร?อย
ละ 25.01 ของเงินประโยชน;ทดแทนท่ีจ�าย) 

 

อัตราค�าจ?างข้ันตํ่า 
อัตราค�าจ?างข้ันตํ่าจังหวัดสระบุรีตามประกาศคณะกรรมการค�าจ?าง เรื่องอัตราค�าจ?างข้ันตํ่า เท�ากับ 300 

บาทต�อวัน ประกาศเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช?เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
หมายเหตุ:   ข?อมูล ณ ไตรมาสท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

ท่ีมา  : สํานักงานแรงงานจังหวัดสระบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใช�พ้ืนท่ีทางการเกษตรและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
 จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ี ท้ังหมด 2,235,304 ไร� จํานวน 13 อําเภอ โดยแบ�งเปDนเนื้อท่ี ถือครอง             
ทางการเกษตร 1,276,477 ไร� หรือร?อยละ 57.11 และเนื้อท่ีนอกการเกษตร 958,827 ไร� หรือร?อยละ 42.89 
ของเนื้อท่ีท้ังหมด 

สําหรับเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรเปDนท่ีพืชไร� มากท่ีสุด จํานวน 537,236 ไร� หรือร?อยละ 42.09 
รองลงมา คือ ท่ีนา ท่ีไม?ผล/ไม?ยืนต?น ท่ีการเกษตรอ่ืน และท่ีเพาะเลี้ยงสัตว;น้ํา ร?อยละ 39.54. 10.96. 6.92 
และ 0.49 ของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร ตามลําดับ ดังตารางแนบท?ายนี้                                                                                                  

หน�วย : ไร� 

อําเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด 

เน้ือที่ถือครองทางการเกษตร  
เน้ือที่ 
นอก

การเกษตร 
ที่นา พืชไร; 

ที่ไม�ผล/        
ไม�ยืนต�น 

ที่เพาะเลี้ยง
สัตว>นํ้า 

ที่การเกษตร
อ่ืน 

รวมทั้ง 
อําเภอ 

เมืองสระบุรี 110,277 47,074 3,005 3,913 131 2,255 56,378 53,899 
แก�งคอย 507,432 48,575 117,904 27,484 28 18,732 212,723 294,709 



 

 

บ?านหมอ 70,589 37,490 7,587 1,978 309 2,007 49,370 21,219 
พระพุทธบาท 165,789 29,374 58,458 6,059 2,136 5,789 101,906 63,884 
มวกเหล็ก 537,335 0 219,188 36,355 0 0 255,543 281,792 
วิหารแดง 123,675 47,351 2,227 28,284 726 7,311 85,899 37,775 
เสาไห? 78,689 41,987 10,605 2,396 287 6,186 61,461 17,227 
หนองแค 191,837 95,682 23 16,530 765 19,952 131,954 59,886 
หนองแซง 54,839 42,805 0 3,377 129 203 46,514 8,325 
หนองโดน 64,052 46,005 2,315 1,588 1,351 6,638 57,897 6,155 
ดอนพุด 58,120 47,133 49 670 241 5,242 53,336 4,784 
วังม�วง 161,160 12 89,205 7,033 4 13,346 109,601 51,559 
เฉลิมพระเกียรติ 111,509 21,285 26,581 4,246 166 1,619 53,897 57,611 

รวม 2,235,304 504,755 537,236 139,912 6,273 88,280 1,276,477 958,827 
ท่ีมา : ข?อมูลการใช?ประโยชน;ท่ีดินจากภาพถ�ายทางอากาศออร;โธสี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

สหกรณ>  การรวมกลุ;ม และแหล;งเงินทุนในท�องถิ่น 
  ข�อมูลสหกรณ> 

สหกรณ;ในจังหวัดสระบุรี ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555  จํานวน  89 แห�ง  สมาชิกท้ังสิ้น 69,838 ราย ทุน
ดําเนินการรวมท้ังสิ้น 7,767,359,703.14 บาท จําแนกตามประเภท ดังนี้ 

 

ประเภทสหกรณ> จํานวนสมาชิก(ราย) จํานวนสหกรณ> (แห;ง) ทุนดําเนินการ (บาท) 
สหกรณ;การเกษตร 37,243 42 1,528,584,889.17 

สหกรณ;นิคม 1,113 1 65,769,165.96 
สหกรณ;ออมทรัพย; 24,746 27 6,098,656,153.38 

สหกรณ;ร?านค?า 3,829 6 48,295,863.51 
สหกรณ;บริการ 2,857 12 26,053,631.12 

สหกรณ;เครดิตยูเนี่ยน 50 1 ยังไม�เริ่มดําเนินการ 
รวม 69,838 89 7,767,359,703.14 

 

ข�อมูลกลุ;มเกษตรกร 
กลุ�มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี  ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 จํานวน  70 แห�ง  สมาชิกท้ังสิ้น   

8,164 ราย  ทุนดําเนินการ 37,431,355.45 บาทจําแนกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ท่ีมา :งานสารสนเทศสํานักงานสหกรณ;จังหวัดสระบุร ี
ข?อมูล   ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม 2555  ปรับปรุงข?อมูล ป̀ละ  1 ครั้ง 

 

 การกสิกรรม 

ประเภทกลุ;มเกษตรกร จํานวนกลุ;มเกษตรกร 
(แห;ง) 

จํานวนสมาชิก 
(ราย) 

ทุนดําเนินการ (บาท) 

กลุ�มเกษตรกรทํานา 50 5,713 26,768,142.59 
กลุ�มเกษตรกรทําไร� 13 2,224 9,107,286.86 
กลุ�มเกษตรกรทําสวน 4 321 661,680.94 
กลุ�มเกษตรกรผู?เลี้ยงสัตว; 3 322 894,245.06 

รวม 70 8,580 37,431,355.45 



 

 

 
     จังหวัดสระบุรี มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 จํานวน 32,395 ครัวเรือน  
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ 2,235,304 ไร� มีเนื้อท่ีถือครองการเกษตร 1,276,477 ไร�  จําแนกรายอําเภอได? 
ดังนี้ 
 

อําเภอ เนื้อที่ทั้งหมด 
เนื้อที่ถือครองการเกษตร 

เนื้อที่นอก
การเกษตร รวม ที่นา ที่พืชไร� 

ที่ไม?ผล/ยืน
ต?น 

ท่ีเพาะ เล้ียง
สัตว;น้ํา 

ที่การเกษตร
อ่ืน 

รวม 2,235,304 1,276,477 504,755 537,236 139,912 6,273 88,280 958,827 
เมืองสระบุรี 110,277 56,378 47,074 3,005 3,913 131 2,255 53,899 
แก�งคอย 507,432 212,723 48,575 117,904 27,484 28 18,732 294,709 
หนองแค 191,837 131,952 95,682 23 16,530 765 19,952 59,886 
วิหารแดง 123,675 85,899 47,351 2,227 28,284 726 7,311 37,775 
หนองแซง 54,839 46,514 42,805 0 3,377 129 203 8,325 
บ?านหมอ 70,589 49,370 37,490 7,587 1,978 309 2,007 21,219 
ดอนพุด 58,120 53,336 47,133 49 670 241 5,242 4,784 
หนองโดน 64,052 57,897 46,005 2,315 1,588 1,351 6,638 6,155 
พระพุทธบาท 165,789 101,906 29,374 58,458 6,059 2,136 5,789 63,884 
เสาไห? 78,689 61,461 41,987 10,605 2,396 287 6,186 17,227 
มวกเหล็ก 537,335 255,543 0 219,188 36,355 0 0 281,792 
วังม�วง 161,160 109,601 12 89,205 7,033 4 13,346 51,559 
เฉลิมพระเกียรติ 111,509 53,897 21,285 26,581 4,246 166 1,619 57,611 

 

 
โดยในป̀ 2555 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตพืชพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญจําแนกเปDนรายอําเภอ ดังนี้ 

อําเภอ 
 ข�าวนาป,  ข�าวนาปรัง  มันสําปะหลัง  ข�าวโพดเลี้ยงสัตว> อ�อยโรงงาน 

 พ้ืนท่ี    ผลผลิต   พ้ืนท่ี  ผลผลิต  พ้ืนท่ี  ผลผลิต  พ้ืนท่ี  ผลผลิต  พ้ืนท่ี  ผลผลิต  
 (ไร;)   (ตัน)  (ไร;) (ตัน) (ไร;) (ตัน) (ไร;) (ตัน) (ไร;) (ตัน) 

เมือง 32,556 23,998 21,677 16,171 163 381 69 49,26 - - 
แก�งคอย 37,618 29,906 12,786 9,653,4 10,980 53,130 6,190 4,952 2,365 18,920 
หนองแค 94,573 75,087 73,664 58,710,2 - - - - - - 
วิหารแดง 30,403 23,032 14,694 10,170 810 2,146 230 220,11 - - 
หนองแซง 37,161 29,729 36,302 28,401 - - - - - - 
บ?านหมอ 50,284 33,187 49,776 35,042 - - 1,000 1,200 - - 
ดอนพุด 26,073 14,418 29,145 21,716 - - - - - - 
หนองโดน 41,584 34,639 37,430 29,869 - - 1,700 1,530   
พระพุทธบาท 17,101 13,374 10,232 7,808 3,521  11,973 43,893 42,049,5 1,273 9,948 
เสาไห? 37,218 29,774 37,749 29,241 54 3,700 5,746 5,746 657 8,541 
มวกเหล็ก 16 13 - - 15,016 70,411 87,672 76,888,3 33,299 318,722 
วังม�วง 161 68 74 30 5,114 22,894 10,030 8,388 60,527 736,851 
เฉลิมพระเกียรติ 10,397 8,016 8,659 6,601 1,652 5,010 14,998 24,147 1,172 12,085 



 

 

รวม 415,145 314,386 332,188 253,413 37,310 169,645  171,528 165,170 99,293 1,105,067 
ท่ีมา : ระบบข้ึนทะเบียนผู?ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และระบบรายงานสภาวะการผลิตพืช  
หมายเหต.ุ- * ระบบข้ึนทะเบียนผู?ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด/** ระบบรายงานสภาวะการผลติพืชตัดยอดข?อมลู ณ วันท่ี 28 ก.พ 56 

 

 ปศุสัตว> 
จังหวัดสระบุรีเปDนแหล�งผลิตโคนมและไก�เนื้ออยู�ในอันดับท่ี 2 และ 3 ของประเทศตามลําดับ พ้ืนท่ีท่ีมี

การเลี้ยงไก�เนื้อกระจายอยู�ทุกอําเภอ  ส�วนการเลี้ยงโคนมมีพ้ืนท่ีท่ีเลี้ยงหนาแน�นอยู�ในเขตอําเภอมวกเหล็ก วัง
ม�วงเปDนส�วนใหญ� และบางส�วนยู�ในเขตอําเภอแก�งคอย พระพุทธบาท และวิหารแดง จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพ
สูงในการเลี้ยงโคนมและไก�เนื้อ  เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเหมาะสม เปDนแหล�งผลิตวัตถุดิบอาหาร
สัตว;  โรงงานผลิตอาหารสัตว;  โรงงานแปรรูปไก�เนื้อเพ่ือการส�งออกขนาดใหญ�  มีศูนย;รับซ้ือน้ํานมดิบจาก
เกษตรกรในราคาประกันท่ีกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงโคนม  ส�วนอัตราการขยายตัวของการเลี้ยง
สัตว;เศรษฐกิจท่ีสําคัญดังกล�าวอยู�ในเกณฑ;คงท่ี  เนื่องจากยังคงประสบปvญหาเรื่องการแพร�ระบาดของโรค
ไข?หวัดนกท้ังในและต�างประเทศ  ทําให?อัตราการขยายตัวแลส�งออกน?อยลง  ส�วนด?านโคนมนั้นอยู�ในเตรียมการ
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเป/ดเสรีการค?าระหว�างประเทศ  (FTA)  กับประเทศท่ีเปDนผู?ผลิตน้ํานมรายใหญ�
ของโลก  เกษตรกรจึงต?องควบคุมปริมาณการผลิต  รวมท้ังพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของน้ํานมดิบให?มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยจังหวัดสระบุรีมีอัตราการเลี้ยงปศุสัตว;ท่ีสําคัญเม่ือเทียบกับการเลี้ยงปศุสัตว;ของประเทศ
ได? ดังนี้ 

1. จํานวนโคนม 73,619 ตัว เปDนอันดับท่ี 2 ของประเทศ   คิดเปDน 14.37 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
2. จํานวนสุกร  171,568 ตัว เปDนอันดับท่ี 15 ของประเทศ  คิดเปDน 1.80 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
3. จํานวนเปDด 690,195 ตัว เปDนอันดับท่ี 12 ของประเทศ   คิดเปDน 2.43 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
4. จํานวนโคเนื้อ 22,967 ตัว เปDนอันดับท่ี 52 ของประเทศ   คิดเปDน 0.51 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
5. จํานวนไก� 26,220,703 ตัว เปDนอันดับท่ี 3 ของประเทศ   คิดเปDน 7.04 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
6. จํานวนกระบือ 7,884 ตัว เปDนอันดับท่ี 28 ของประเทศ   คิดเปDน 0.90 เปอร;เซ็นต;ของประเทศ 
 
การประมง  

จังหวัดสระบุรีมีผู?เพาะเลี้ยงสัตว;น้ําหลายชนิด ปลาดุกเปDนพันธุ;สัตว;น้ําท่ีเพาะเลี้ยงและให?ผลผลิตมากท่ีสุด 
คือ 6,129,620  กิโลกรัม   พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง จํานวน  1,086.34  ไร�  อันดับท่ี 2  ปลาทับทิม ให?ผลผลิตท่ีได?
จากการเพาะเลี้ยง คือ 3,520,961 กิโลกรัม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง จํานวน 84.58 ไร� อันดันท่ี 3 ปลานิล ให?
ผลผลิตท่ีได?จากการเพาะเลี้ยง คือ 1,061,493 กิโลกรัม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง จํานวน 2,325.86  ไร� 

จํานวนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงท่ีมากท่ีสุด คือ ปลานิล  2,325.86 ไร� ปริมาณผลผลิต 1,061,493  กิโลกรัม  
ซ่ึงเปDนอันดับท่ี 3 เนื่องจากการผลิตปลานิลในบ�อดิน จะใช?ระยะเวลาการเลี้ยง 6-7  เดือน ฉะนั้นใน 1 ป̀ จะ
เลี้ยงได?เพียง 1 ครั้ง  กรอปกับในปลายป̀ 2554 ถึงต?นป̀ 2555 ได?รับผลกระทบจากอุทกภัย อันดับท่ี 2  คือ 
ปลาดุก 1,086.34 ไร� ปริมาณผลผลิต  6,129,620 กิโลกรัม  ซ่ึงเปDนอันดับท่ี 1 เนื่องจากการผลิตปลาดุกใน
บ�อดิน จะใช?ระยะเวลาการเลี้ยง 4-5  เดือน  ฉะนั้นใน 1 ป̀  จะเลี้ยงได?  2-3  ครั้ง  ประกอบปลาดุกเปDนท่ี
ต?องการของตลาด กรอปกับในปลายป̀ 2554 ถึงต?นป̀ 2555 ได?รับผลกระทบจากอุทกภัย อันดับท่ี 3  คือ 
ปลาตะเพียน 413.65 ไร� ปริมาณผลผลิต 342,470 กิโลกรัม ซ่ึงเปDนอันดับท่ี 4 เนื่องจากการผลิตปลา
ตะเพียน จะใช?ระยะเวลาการเลี้ยง 6-7 เดือน ฉะนั้นใน 1 ป̀ จะเลี้ยงได? 1 ครั้ง ประกอบกับเกษตรกรไม�ค�อย
นิยมเลี้ยง สาเหตุเกิดจากปลาตะเพียนเปDนปลาท่ีอ�อนแอต�อสภาพแวดล?อม และสภาพน้ําในบ�อท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย�างกะทันหัน  กรอปกับในปลายป̀ 2554 ถึงต?นป̀ 2555 ได?รับผลกระทบจากอุทกภัย 

มูลค�าผลผลิตท่ีมากท่ีสุด คือ ปลาทับทิม  ผลผลิต  298,099,088   บาท  เปDนปลาท่ีมีผลผลิตเปDน
อันดับท่ี 2  เนื่องจากปลาทับทิมเปDนท่ีต?องการของท?องตลาด และผู?บริโภคนิยมรับประทาน อันดับท่ี 2  คือ 



 

 

ปลาดุก  ผลผลิต  228,209,111 บาท  เปDนปลาท่ีมีผลผลิต เปDนอันดับท่ี 1  อันดับท่ี 3  คือ ปลานิล  
ผลผลิต  42,126,659   บาท  เปDนปลาท่ีมีผลผลิต เปDนอันดับท่ี 3   

 
 

ลําดับท่ี 
 

ชนิดสัตว>น้ํา 
 

จํานวนผลผลิต 
(กก.) 

พ้ืนท่ีเพาะเล้ียง ราคาพันธุ>สัตว>น้ํา มูลค;าผลผลิต 
(ไร;) (บาท) (บาท) 

1 ปลานิล    1,061,493       2,325.86 39.69   42,126,659 
2 ปลาทับทิม  3,520,961            84.58 81.96 288,590,330 
3 ปลาตะเพียน   342,470          413.65 35.07   12,009,715 
4 ปลาดุก   6,129,620       1,086.34 37.23 228,209,111 
5 ปลาสวาย    10,068            22.70 35.93     361,700 
7 ปลาไน        800  1.00 30.00        24,000 
7 ปลาแรด  84,949            85.00 89.82 7,630,218 
9 ปลายี่สกเทศ  55,450            25.25 34.56   1,916,250 

10 ปลาสลิด          230   0.25 42.17          9,700 
11 ปลาจาระเม็ดน้ําจืด   97,586            43.19 44.39  4,331,364 
12 ปลานวลจันทร;เทศ    2,000            30.00 35.00      70,000 
13 ปลาช�อน        600  2.00 90.00       54,000 

ท่ีมา :  สํานักงานประมงจังหวัดสระบุร ี   
ข?อมูล   ณ  กันยายน  2556  ปรับปรุงข?อมูลทุก 1 ป̀ 

สภาพทางสังคม 
อาชญากรรม   
  จากการพิจารณากลุ�มความผิดในรอบป̀ 2554 ของจังหวัดสระบุรี มีรายละเอียดของกลุ�ม
ความผิดต�างๆ เปรียบเทียบกับป̀ 2552 ป̀ 2553 และป̀ ๒๕๕4 ดังนี้ 

กลุ;มความผิด 
ป̀  2552 ป̀  2553 ป̀  2554 

เกิด
(คดี) 

จับ
(คดี) 

เกิด
(คดี) 

จับ
(คดี) 

เกิด
(คดี) 

จับ(คดี) 
เกิด
(คดี) 

จับ
(คดี) 

จับกุม 
% 

1. คดีอุกฉกรรจ;และสะเทือนขวัญ 80 59 80 59 80 59 42 29 69.05 
2. คดีประทุษร?ายต�อชีวิต ร�างกาย  
เพศ 

384 188 384 188 384 188 329 209 63.53 

3. คดีประทุษร?ายต�อทรัพย; 666 376 666 376 666 376 754 450 59.68 
หมายเหตุ :  สถิติการจับกุมคิดตามป̀งบประมาณ 
 

การศึกษา 
จังหวัดสระบุรีแบ�งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปDน 2 เขต ดังนี้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบด?วย 8 อําเภอ ได?แก�  อําเภอเมือง

สระบุรี อําเภอหนองแซง อําเภอบ?านหมอ อําเภอเสาไห?อําเภอหนองโดน อําเภอพระพุทธบาท  อําเภอดอนพุด 
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถานศึกษาในสังกัด 157 แห�ง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบด?วย 5 อําเภอ ได?แก�  อําเภอแก�ง
คอย อําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง อําเภอมวกเหล็กอําเภอวังม�วงมีสถานศึกษาในสังกัด 166 แห�ง  



 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด?วย 13 อําเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 21 แห�ง 

โดยสามารถจําแนกจํานวนสถานศึกษาแยกตามสังกัดรายอําเภอ รวมท้ังสิ้น  323 แห�ง ดังนี้ 
อําเภอ สพฐ. เอกชน สพม.4 รวมท้ังส้ิน 

เมืองสระบุรี 22 12 2 36 
หนองแซง 12 - 1 13 
บ?านหมอ 21 1 1 23 
เสาไห? 18 1 2 21 
พระพุทธบาท 26 3 2 31 
หนองโดน 6 - 1 7 
ดอนพุด 6 - 1 7 
เฉลิมพระเกียรติ 17 1 1 19 
แก�งคอย 39 7 3 49 
หนองแค 37 2 3 42 
วิหารแดง 24 1 1 26 
มวกเหล็ก 28 3 2 33 
วังม�วง 14 1 1 16 

รวม 270 32 21 323 
 
การนับถือศาสนาและวัฒนธรรม 
 1) ข�อมูลพ้ืนฐานด�านศาสนา   

จังหวัดสระบุรี มีพุทธศาสนิกชน 597.138 คน (ร?อยละ 89.34) นับถือศาสนาอิสลาม 953 คน 
(ร?อยละ 0.05)  และนับถือศาสนาคริสต; 369  คน (ร?อยละ 0.32) มีวัด จํานวน 505 วัด แยกเปDนนิกายธรรมยุติ 
21 วัด มหานิกาย 484 วัด จําแนกประเภท พัทธสีมา 3915 วัด สํานักสงฆ; 116 วัด ท่ีพักสงฆ; 75 แห�ง 
โบสถ;คริสต; 5 แห�ง มัสยิด  4  แห�ง  

ศูนย>อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด  จํานวน  4  ศูนย> 
          1. มัสยิดมะบาดุ?ลบารี     ตําบลปากเพรียว    อําเภอเมืองสระบุรี     จังหวัดสระบุรี  
         2. มัสยิดดารุ?ลมูฮายีรีน     ตําบลหนองโรง     อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
          3. มัสยิดฮิดายะตุ?สซอลิฮีน ตําบลหนองหมู      อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
          4. มัสยิดยะบ้ัลเราะห;มะฮ;   ตําบลมิตรภาพ      อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

2)ข�อมูลพ้ืนฐานด�านวัฒนธรรม  
    - ศูนย;วัฒนธรรมจังหวัด จาํนวน 1 แห�ง  คือโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อําเภอเมืองสระบุรี 
ศูนย>วัฒนธรรมอําเภอ 
    - ศูนย;วัฒนธรรมอําเภอหนองแซง  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  อําเภอหนองแซง    
    - ศูนย;วัฒนธรรมอําเภอหนองโดน  โรงเรียนหนองโดนวิทยา   อําเภอหนองโดน 
    - ศูนย;วัฒนธรรมอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร;พุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย>วัฒนธรรมตําบล 

              - ศูนย;วัฒนธรรมตําบลต?นตาล อําเภอเสาไห? 
 สภาวัฒนธรรม 



 

 

    - สภาวัฒนธรรมจังหวัดจํานวน 1 แห�ง 
    - สภาวัฒนธรรมอําเภอจํานวน 13 แห�ง 
    - สภาวัฒนธรรมตําบลจํานวน  85 แห�ง  
    - โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล?ว  22  แห�ง   
3) ข�อมูลศูนย>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย>       

     1. ศูนย;ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย;วัดทองพุ�มพวง ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี    
     2. ศูนย;ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย;วัดกุ�มหัก  ตําบลกุ�มหัก  อําเภอหนองแค 
     3. ศูนย;ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย;วัดไผ�หลิ่ว  ตําบลไผ�หลิ่ว  อําเภอดอนพุด 

4) ข�อมูลศูนย>วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 17 แห;ง  
1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลต?นตาล        อําเภอเสาไห? 
2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบ?านยาง       อําเภอเสาไห? 

    3. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองโรง     อําเภอหนองแค 
4. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลโคกแย?         อําเภอหนองแค 
5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลขุนโขลน      อําเภอพระพุทธบาท 
6. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลดาวเรือง       อําเภอเมืองสระบุรี 
7. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลผึ้งรวง           อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
8. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองมน     อําเภอดอนพุด 
9. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลโคกสะอาด    อําเภอหนองแซง 
10. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองควายโซ  อําเภอหนองแซง 
11. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลม�วงหวาน    อําเภอหนองแซง 
12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวังม�วง          อําเภอวังม�วง 
13. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบ?านกลับ      อําเภอหนองโดน 
14. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบ?านหมอ      อําเภอบ?านหมอ 
15. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวิหารแดง     อําเภอวิหารแดง 
16. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลสองคอน      อําเภอแก�งคอย 
17. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลมวกเหล็ก    อําเภอมวกเหล็ก 

 

ข�อมูลการนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสระบุรี      
วัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี มีจํานวน 510 วัด แยกเปDนวัดสังกัดคณะสงฆ;มหานิกายจํานวน 489 วัด และ

สังกัดคณะสงฆ;ธรรมยุต จํานวน 21 วัด สําหรับอําเภอท่ีมีจํานวนวัดมากท่ีสุด ได?แก� อําเภอแก�งคอย จํานวน 91 วัด 
รองลงมา ได?แก� อําเภอหนองแค จํานวน 69 วัด อําเภอท่ีมีวัดน?อยท่ีสุด คืออําเภอดอนพุด จํานวน 10 วัด  

ท่ี อําเภอ 
จํานวนวัด / สังกัด รวม

จํานวน มหานิกาย ธรรมยุต 

1 เมืองสระบุรี 48 - 48 

2 แก�งคอย 86 5 91 

3 หนองแค 66 3 69 

4 บ?านหมอ 27 - 27 

5 พระพุทธบาท 54 5 59 

6 วิหารแดง 25 2 27 



 

 

ท่ี อําเภอ 
จํานวนวัด / สังกัด รวม

จํานวน มหานิกาย ธรรมยุต 

7 เสาไห? 39 - 39 

8 หนองแซง 26 - 26 

9 หนองโดน 20 - 20 

10 มวกเหล็ก 36 4 40 

11 ดอนพุด 10 - 10 

12 วังม�วง 24 - 24 

13 เฉลิมพระเกียรติ 28 2 30 

  รวม 489 21 510 
ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุร ี
การพัฒนาชุมชน 
 จังหวัดสระบุรีให?ความสําคัญต�อการพัฒนาชุมชนเพ่ือส�งเสริมและยกระดับความเปDนอยู�ของประชาชน
ให?สูงข้ึนท้ังทางด?านเศรษฐกิจสังคมและการปกครองโดยให?การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู?ของ
ประชาชนพัฒนากลุ�ม/องค;กร  อาสาสมัครและผู?นําท?องถ่ินพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนซ่ึงได?
ดําเนินการในจังหวัดสระบุรี ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค>กร/อาสาสมัครฯ 
1.1  อาสาพัฒนาชุมชน/ผู�นําอาสาพัฒนาชุมชน  จํานวน    3,722  คน 
   -  ผู?นําอาสาพัฒนาชุมชน           186  คน 
   -  อาสาพัฒนาชุมชน          3,536  คน 
1.2  องค>กรสตรีจังหวัดสระบุรี 
   องค;กรสตรีจังหวัดสระบุรี  มี 4 ระดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู�บ?าน  (กพสม.) จํานวน   886  คณะ  7,974 คน 
2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล    (กพสต.) จํานวน     98 คณะ 1,772 คน 
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ   (กพสอ.) จํานวน     13  คณะ  196 คน 
4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  (กพสจ.) จํานวน        1 คณะ   ๒๗   คน 
และมีสมาชิกองค;กรสตรี ทุก ๑๓ อําเภอ จํานวน ๑๗,๕๐๐ คน  

1.3 ระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัดสระบุรี 
- คณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัดสระบุรี(มชช.) 1 คณะ จํานวน 27   คน 
- คณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนอําเภอ 13 คณะ               จํานวน  130 คน 
- กลุ�มเปJาหมายท่ีผ�านระบบมาตรฐานงานชุมชน ป̀ 2548–2556 จํานวน 1,775 หน�วยนับ 

๑. ผู?นําชุมชน    1,196 หน�วยนับ 
๒. กลุ�ม/องค;กรชุมชน      297 หน�วยนับ 
๓. เครือข�ายองค;กรชุมชน      131 หน�วยนับ 
๔. ชุมชน        151 หน�วยนับ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
2.1 การดําเนินงานกองทุนหมู;บ�านและชุมชนเมืองจังหวัดสระบุรี 



 

 

 จังหวัดสระบุรีมีจํานวนกองทุนหมู�บ?านและชุมชนเมืองท้ังหมด ๑,๐๒6 กองทุน รวมเปDนเงิน  
๑,๐๒๖  ล?านบาท แยกได?  ดังนี้ 

-  กองทุนหมู�บ?าน  จํานวน     ๙๗๓   กองทุน 
-  กองทุนชุมชนเมือง จํานวน       ๕๓   กองทุน 

ผลการประเมินศักยภาพการดําเนินงานกองทุนหมู;บ�านและกองทุนชุมชนเมือง ป̀ ๒๕๔๖  
อยู�ในระดับ  AAA จํานวน  ๒๔๕  กองทุน  ได?รับอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุนให?กองทุนฯ แล?ว  แห�งละ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน  ๒๐๗ แห�ง  รวมเปDนเงิน  ๒๐.๗  ล?านบาท 

ปRจจุบัน  กองทุนหมู�บ?านและชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี  จดทะเบียนนิติบุคคลแล?ว  ๑,๐๑๓ 
กองทุน  และยังไม�ได?จดทะเบียนนิติบุคคลใน  ๕  อําเภอ  รวม  ๑๓  กองทุน   

การดําเนินงานโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู;บ�านและชุมชนเมือง ระยะท่ี  ๒ 
จากนโยบายรัฐบาลท่ีให?มีการเพ่ิมทุนฯ ระยะท่ี ๒ ในป̀ ๒๕๕๒ จนสิ้นสุด ณ วันท่ี ๒๔ 

กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดสระบุรีมีกองทุนหมู�บ?านท่ีได?รับการโอนเงินเพ่ิมทุนกองทุนหมู�บ?าน จํานวน 96๑  
กองทุน แยกเปDน  ดังนี้ 

 
-  กองทุนหมู�บ?านท่ีเพ่ิมทุน  200,000  บาท   จํานวน  895  กองทุน 

รวมเปDนเงิน     179,000.000 บาท 
-  กองทุนหมู�บ?านท่ีเพ่ิมทุน  400,000  บาท   จํานวน   65  กองทุน 

รวมเปDนเงิน      26,000,000   บาท 
-  กองทุนหมู�บ?านท่ีเพ่ิมทุน  600,000  บาท  จํานวน       1  กองทุน 

รวมเปDนเงิน  600,000  บาท 
รวมเปTนเงินท้ังส้ิน   205,600,000  บาท 

คงเหลือกองทุนท่ียื่นเอกสารขอรับการเพ่ิมทุนฯ แล?ว แต�ยังไม�ได?รับการอนุมัติโอนเงิน จํานวน  ๙  กองทุน  
และคงเหลือกองทุนท่ียังไม�ได?ยื่นเอกสารขอรับการเพ่ิมทุนฯ ระยะท่ี 2  จํานวน  ๔๓  กองทุน 

การดําเนินงานโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู;บ�านและชุมชนเมือง ระยะท่ี  3  
จากนโยบายรัฐบาลท่ีให?มีโครงการเพ่ิมทุนฯ ระยะท่ี ๓  แห�งละ ๑ ล?านบาท ในป̀  2555         ซ่ึง

จังหวัดสระบุรีมีกองทุนหมู�บ?านท่ีมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมทุนฯจํานวน  1,013  กองทุน ณ วันท่ี  ๕ 
สิงหาคม 2๕56  มีกองทุนหมู�บ?านท่ียื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนและผ�านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดแล?ว  จํานวน  ๓๘๙  กองทุน   

**  กองทุนหมู�บ?านท่ีได?รับการจัดสรรโอนเงินเพ่ิมทุนฯ ระยะท่ี 3  แล?ว  จํานวน  ๒๘๘  กองทุน 
**  คงเหลือกองทุนหมู�บ?านท่ียังไม�ได?รับการอนุมัติโอนเงิน ๑๐๑ กองทุน  

คงเหลือกองทุนท่ียังไม�ยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนเพ่ิมทุนฯ  ระยะท่ี 3  จํานวน  ๖๒๔  กองทุน 
โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู�กองทุนหมู;บ�านและชุมชนเมือง 
สทบ. กําหนดการดําเนินงานโครงการสถาบันการเรียนรู?กองทุนหมู�บ?านและชุมชนเมือง เพ่ือเปDน

ศูนย;กลางของการถ�ายทอดองค;ความรู?ให?กับสมาชิกและกองทุนท่ีอยู�รอบข?างในภูมิภาคต�างๆ ด?วยกระบวนการ
บริหารจัดการโดยหมู�บ?านและชุมชนเอง เพ่ือให?เกิดความยั่งยืน โดยมีเปJาหมายจัดต้ังท่ัวประเทศ จํานวน  ๑๐๐  แห�ง  
โดยอย�างน?อยจะมีจังหวัดละ ๑ แห�ง ซ่ึงทางฝ@ายเลขานุการได?ให?ทุกอําเภอเสนอรายชื่อกองทุนหมู�บ?านท่ีเปDน
ศูนย;เรียนรู? และได?ดําเนินการคัดเลือกกองทุนหมู�บ?าน ซ่ึงได?ผ�านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ 
ระดับจังหวัด จํานวน ๓ แห�ง  ดังนี้ 

๑)  กองทุนหมู�บ?านขนาดใหญ�  คือ  บ?านป@ายาง  ตําบลบ?านลํา  อําเภอวิหารแดง   
๒)  กองทุนหมู�บ?านขนาดกลาง  คือ  บ?านศรีปทุม  ตําบลหนองโรง  อําเภอหนองแค   



 

 

๓)  กองทุนหมู�บ?านขนาดเล็ก  คือ  บ?านพะเยาว;  ตําบลศาลารีไทย  อําเภอเสาไห?   
และคณะทํางานขับเคลื่อนสถาบันการเรียนกองทุนฯ  ของสํานักงานกองทุนหมู�บ?านและชุมชนเมืองแห�งชาติ 
สาขา ๑๓  ได?ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู�บ?านเพ่ือจัดต้ังสถาบันการเรียนรู?กองทุนหมู�บ?านและ
ชุมชนเมืองของจังหวัดสระบุรี  คือ  บ�านพะเยาว> หมู;ท่ี  ๒  ตําบลศาลารีไทย  อําเภอเสาไห�  จังหวัดสระบุรี 

2.2  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี 
       ประกอบด?วยคณะกรรมการระดับต�าง ๆ ดังนี้ 
       1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี( คกส.จ) ๑ คณะ จํานวน ๑๘ คน  

โดยมีนางชมพูนุช วงษ;ไพร (อ.บ?านหมอ) เปDนประธานและนางชลอศรี อินตgะ (อ.เฉลิมพระเกียรติฯ)เปDนเลขานุการ  
        ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ( คกส.ต) ๑๑๐ คณะ จํานวน ๑,๖๓๐ คน  
        ๓. คณะทํางานสนับสนุนและช�วยเหลือการปฏิบัติงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบล ในระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปDนประธาน และพัฒนาการอําเภอเปDนเลขานุการ  
                 4. คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนระดับจังหวัด โดยมีผู?ว�าราชการจังหวัดเปDนประธาน และ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย;จังหวัดเปDนเลขานุการ  
 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 มี สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได?แก� สตรีผู?มีสัญชาติไทย ซ่ึงมีอายุตั้งแต�สิบห?าป̀ 
บริบูรณ; ข้ึนไป จากทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ (ณ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖) ดังนี้  
 สตรีสมัครเปDนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนสมาชิก ๑๐๖,๕๖๖ ราย แยกเปDนสมาชิกท่ีผ�าน
การตรวจสอบคุณสมบัติ จํานวน ๙๙,๑๙๑ ราย ไม�ผ�านการตรวจสอบ จํานวน ๖,๘๙๖ ราย รอผลการ
ตรวจสอบ จํานวน ๔๗๙ ราย 

2.3 การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ>  OTOP 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงาน OTOP ในป̀ 2555 

เพ่ือให?บรรลุเปJาหมายตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
2.3.1 ผลการลงทะเบียนผู?ผลิต  ผู?ประกอบการ OTOP ป̀ 2555  จํานวน  5  ผลิตภัณฑ; 

1)  ประเภทอาหาร   79 ผลิตภัณฑ; 
2) ประเภทเครื่องด่ืม   9 ผลิตภัณฑ; 
3) ประเภทผ?าและเครื่องแต�งกาย 28 ผลิตภัณฑ; 
4) ประเภทของใช?และเครื่องตกแต�ง 132 ผลิตภัณฑ; 
5) ประเภทสมุนไพร   15 ผลิตภัณฑ; 

2.3.2 การดําเนินงานเครือข�าย OTOP 
- เครือข�าย OTOP ระดับอําเภอ จํานวน 13 เครือข�าย สมาชิก135 คน 
- เครือข�าย OTOP ระดับจังหวัด จํานวน    1 เครือข�าย สมาชิก 26 คน 
- เครือข�าย OTOP ประเภทผลิตภัณฑ;  จํานวน 1  เครือข�าย  สมาชิก  25  คน 

       2.3.3  ยอดรายได?จากการจําหน�ายผลิตภัณฑ; OTOP จังหวัดสระบุรี  จาก 13 อําเภอ(ตุลาคม 
2555 – กันยายน 2556)  จํานวน  648,775,530 บาท 
 2.4  การดําเนินงานกลุ;มออมทรัพย>เพ่ือการผลิต 
  1)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิต   จํานวน 377 กลุ�ม  
  2)  สมาชิกปvจจุบัน   33,831 คน 
  ๓)  เงินสัจจะสะสม  208,480,968 บาท 
  4)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิตท่ีมีการจัดสวัสดิการ  40  กลุ�ม 
  5)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิตท่ีได?รับการตรวจสุขภาพ  65  กลุ�ม 



 

 

  4)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิตระดับดี (3)    212  กลุ�ม 
  5)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิตระดับปานกลาง (2)    121  กลุ�ม 
  6)  กลุ�มออมทรัพย;เพ่ือการผลิตระดับปรับปรุง (1)    44  กลุ�ม 

2.5   การดําเนินงานกองทุนแก�ไขปRญหาความยากจน (กข.คจ.)  
ป̀ พ.ศ.2536 รัฐบาลได?มอบหมายให?กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาขุมขน เปDนหน�วยงาน

ขับเคลื่อนดําเนินโครงการแก?ไขปvญหาความยากจน(กข.คจ) จํานวนเงินสนับสนุนกองทุนหมู�บ?านละ 280,000 บาท 
ดําเนินการใน 11,608 หมู�บ?าน แบ�งเปDน ระยะท่ี 1 ระหว�างป̀ 2536 – 2540  และระยะท่ี 2 ระหว�างป̀ 
พ.ศ.2540 - 2544 ดําเนินการอีก 17.626 หมู�บ?าน รวม 29,234 หมู�บ?าน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใน
ระดับหมู�บ?านสําหรับครัวเรือนเปJาหมายยืมไป ประกอบอาชีพ โดยไม�มีดอกเบ้ีย เพ่ือแก?ไขปvญหาความยากจน
ของครัวเรือนยากจนในชนบทท่ัวประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู�บ?านเร�งรัดพัฒนา  ในป̀ 
พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  ได?ดําเนินงานโครงการแก?ไขปvญหาความยากจน (กข.คจ.)  
ดังนี้ 
  1)  หมู�บ?านเปJาหมายโครงการ กข.คจ.     235  หมู�บ?าน 
  ๒)  ครัวเรือนหมู�บ?าน กข.คจ.  21,631 ครัวเรือน 
  ๓)  ครัวเรือนเปJาหมาย     ๙,๑๖๙ ครัวเรือน 
  3)  ครัวเรือนท่ียืมเงิน กข.คจ.    6,473 ครัวเรือน 
  ๔)  จํานวนเงินยืม ตามโครงการ กข.คจ. 66,143,300 บาท   

3. การพัฒนาหมู;บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดสระบุรี  ได?ดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ังแต�ป̀ พ.ศ.2550  ใน 13 อําเภอ 

972 หมู�บ?าน และได?ดําเนินการหมู�บ?านเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต� ป̀ 2552 จนถึงปvจจุบัน  ในป̀ พ.ศ.2556  
จังหวัดสระบุรีได?ดําเนินโครงการพัฒนาหมู�บ?านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต?นแบบ  
จํานวน 67 หมู�บ?านโดยกําหนดให?มีการผ�านเกณฑ;ประเมินและรับรองหมู�บ?านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประกาศเปDนหมู�บ?านเศรษฐกิจพอเพียงต?นแบบจังหวัดสระบุรีข้ึน  ซ่ึงจะทําให?การพัฒนาหมู�บ?านโดย
ใช?ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปปฏิบัติได?จนเปDนวิถีชีวิตขยายผลในหมู�บ?าน/ชุมชนอ่ืนต�อไป  อัน
จะก�อให?เกิดประโยชน;สูงสุดต�อหมู�บ?าน/ชุมชน 
     ระดับการพัฒนาของหมู;บ�าน       
 ระดับพออยู�  พอกิน  จํานวน  34  หมู�บ?าน / ระดับอยู�ดี  กินดี      จํานวน  32  หมู�บ?าน 

 /ระดับม่ังมี  ศรีสุข      จํานวน    1  หมู�บ?าน 
 ๔. การดําเนินงานศูนย>เรียนรู�ชุมชน 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  สนับสนุนการดําเนินงานศูนย;เรียนรู?ชุมชน  ต้ังแต� ป̀ พ.ศ.๒๕๕๑ 
จนถึงปvจจุบันในพ้ืนท่ี ๑๓ อําเภอ  ศูนย;เรียนรู?ชุมชน  เปDนศูนย;กลางรวบรวมข?อมูล  ข�าวสารความรู?ของชุมชน 
เปDนแหล�งเสริมสร?างโอกาสในการเรียนรู?  ถ�ายทอด  และแลกเปลี่ยนประสบการณ;  สืบทอดภูมิปvญญา  
วัฒนธรรมค�านิยมและเอกลักษณ;ของชุมชน  อันจะเปDนแหล�งในการจัดการเรียนรู?ของคนในชุมชน  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารศูนย;เรียนรู?ชุมชน  ผู?นําชุมชน  องค;กรประชาชน  และปราชญ;ชาวบ?านร�วมกันจัดการความรู? 
 โดยสนับสนุนให?มีการจัดต้ังศูนย;เรียนรู?ชุมชนนําร�องในพ้ืนท่ี ๑๓ อําเภอ  ต้ังแต�ป̀ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
จํานวน  ๓๖  แห�ง  ได?รับงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม จํานวน  ๑๓  แห�ง  ในป̀ ๒๕๕๕  
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การสาธารณสุข 



 

 

          บุคลากรสาธารณสุข 
ในป̀งบประมาณ 2555  บุคลากรทางการแพทย;และสาธารณสุขของจังหวัดสระบุรี พบว�า อัตราส�วน

แพทย; ทันตแพทย; เภสัชกร และพยาบาลต�อประชากร เท�ากับ 1:2795 , 1:12.243 , 1:7466 และ 
1:463 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส�วนบุคลากรทางการแพทย;และสาธารณสุขในป̀งบประมาณ 
2554 พบว�า จังหวัดสระบุรีมีอัตราส�วนทันตแพทย;ต�อประชากรสูงข้ึน ส�วนอัตราส�วนแพทย; เภสัชกรและ
พยาบาลวิชาชีพต�อประชากรลดลง 

สถานบริการสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ในป̀งบประมาณ 2555 ของจังหวัดสระบุรี ประกอบด?วย โรงพยาบาล
ศูนย; 1 แห�ง โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แห�ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 2 แห�ง ขนาด 30 เตียง 6 แห�ง 
และขนาด 10 เตียง 2 แห�ง โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 126 แห�ง โรงพยาบาลสังกัดกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 แห�ง ขนาด 30  เตียง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห�งขนาด 
30 เตียง (โรงพยาบาลค�ายอดิศร) 
 สถิติชีพ 
 อัตราเกิดมีชีพและอัตราตาย เปDนองค;ประกอบหนึ่งท่ีก�อให?เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร ซ่ึงอัตราเกิด
มีชีพและอัตราตายของจังหวัดสระบุรี ในป̀ 2555 อัตราเกิดมีชีพเท�ากับ 13.7 ต�อพันประชากร ลดลงจากป̀ 
2554 เพียงเล็กน?อย(14.2 ต�อพันประชากร)  อัตราตายเท�ากับ 7.7 ต�อพันประชากร อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ
ร?อยละ 0.6 ซ่ึงสูงกว�าระดับประเทศเพียงเล็กน?อย (ประเทศอัตราเกิดเท�ากับ 12.4 อัตราตายเท�ากับ 6.5 และ
อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติเท�ากับ 0.6)(ตาราง 4) 
 อัตราตายของมารดาและทารกเปDนดัชนีตัวหนึ่งท่ีใช?ชี้วัดภาวะสุขภาพของประชาชน ถ?าอัตราตายของ
มารดาและทารกยังคงสูงอยู�จะสะท?อนให?เห็นถึงภาวะสุขภาพของประชาชน รวมท้ังการดูแลมารดาและทารก
ในขณะต้ังครรภ; คลอดและหลังคลอด  สําหรับจังหวัดสระบุรีในป̀ 2555 อัตราตายของทารก (Infant 
mortality rate) เท�ากับ 7.6 ต�อเกิดมีชีพพันคน สูงกว�าระดับประเทศเพียงเล็กน?อยซ่ึงเท�ากับ 6.6 ต�อเกิดมีชีพ
พันคน ส�วนอัตราตายของมารดา (Maternal mortality rate) จังหวัดสระบุรี ในป̀ 2553 และ 2555 มี
มารดาตายป̀ละเพียงรายเดียวเท�านั้น อัตราตายเท�ากับ 12.3 และ 11.9 ต�อการเกิดมีชีพ 100,000 คน  
         สาเหตุการตายท่ีสําคัญ 
 สาเหตุการตาย 
 จากการรวบรวมข?อมูลสาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดสระบุรี 5 อันดับแรก  จากใบมรณบัตร 
พบว�า โรคมะเร็งรวมเนื้องอกร?ายทุกชนิดเปDนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของจังหวัดสระบุรีมาตลอด 5 ป̀และมี
แนวโน?มเพ่ิมข้ึนและเริ่มลดลงในป̀ 2555 โดยมีอัตราตายต้ังแต�ป` 2551-2555 เท�ากับ 77.9 , 81 , 96.6 , 
92.5 และ 92.0 ต�อแสนประชากร (ตามลําดับ) 
 สาเหตุการป@วย 
 จากการรวบรวมสาเหตุการป@วยของผู?ป@วยนอก 5 อันดับแรก ป̀ 2553 พบว�า อัตราป@วยด?วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจยังคงมีอัตราป@วยสูงสุดเปDนอันดับหนึ่ง อัตราป@วยเท�ากับ 541.3 ต�อพันประชากร ซ่ึงลดลงจากป̀ 
2554 (อัตราป@วยเท�ากับ 647.5 ต�อพันประชากร)  รองลงมาได?แก� โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบกล?ามเนื้อ
รวมโครงร�างและเนื้อยึดเสริม อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีตรวจพบทางคลินิก และโรคเก่ียวกับระบบต�อม
ไร?ท�อฯ อัตราป@วยเท�ากับ 521.3 , 495.8 , 441.3 และ 383.9 ต�อพันประชากร (ตามลําดับ)  สําหรับสาเหตุ
การป@วยของผู?ป@วยใน 5 อันดับแรกพบว�า ความผิดปกติของต�อมไร?ท�อ ภาวะโภชนาการและเมตะบอลิซึม มีอัตรา
ป@วยสูงสุด เท�ากับ 1,794.3 ต�อแสนประชากร รองลงมาได?แก� ภาวะแทรกซ?อนระหว�างต้ังครรภ; คลอดและหลัง
คลอด. ความดันโลหิตสูง. อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีตรวจพบทางคลินิก และโรคติดเชื้ออ่ืน ๆ ของลําไส? 



 

 

อัตราป@วยเท�ากับ 1,489.3 , 1,044.8 , 1,035.4 และ 837.7 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ (ข?อมูล ณ เดือน 
กันยายน 2556) 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ความจําเปTนพ้ืนฐาน  (จปฐ.) 
ข?อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน (จปฐ.)  เปDนข?อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยท่ีพึงประสงค; ตามเกณฑ;

มาตรฐานข้ันตํ่าของเครื่องชี้วัดว�า  อย�างน?อยคนไทยควรจะมีระดับความเปDนอยู�ไม�ตํ่ากว�าระดับไหน  ในช�วงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ  และทําให?ประชาชนสามารถทราบได?ด?วยตนเองว�าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว รวมไปถึง
หมู�บ?านอยู�ในระดับใด  มีปvญหาท่ีจะต?องแก?ไขในเรื่องใดบ?าง  เปDนการส�งเสริมให?ประชาชนเข?ามามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเปDนนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ 
 ข?อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน (จปฐ.) คือ ข?อมูลในระดับครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจําเปDนพ้ืนฐานของ
คนในครัวเรือนในด?านต�าง ๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีได?กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าเอาไว?ว�า คนควรจะมีคุณภาพชีวิต
ในแต�ละเรื่องอย�างไรในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

ผลการจัดเก็บข?อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป̀ 2556 ระหว�างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน   
2556 จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ  รวม 13 อําเภอ 98 ตําบล 886 หมู�บ?าน(นอกเขต
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลท่ียกฐานะจากสุขาภิบาล)  สรุปผลการจัดเก็บข?อมูล  ดังนี้ 

ครัวเรือนท้ังหมด  จํานวน  82,082   ครัวเรือน   
ประชาชนท่ีอาศัยอยู�จริง จํานวน  294,065  คน   
จําแนกเปDน              เพศชาย   143,127 คน   คิดเปDนร?อยละ  48.67 
            เพศหญิง  150,938 คน   คิดเปDนร?อยละ  51.33 
อายุส;วนใหญ; -  26 ป̀เต็ม – 49 ป̀เต็ม  113,677 คน   คิดเปDนร?อยละ  38.66 

- 50 ป̀เต็ม – 60 ป̀เต็ม    44,901 คน   คิดเปDนร?อยละ  15.27 
- มากกว�า 60 ป̀เต็ม ข้ึนไป 42,081 คน   คิดเปDนร?อยละ  14.31 

        ส;วนใหญ;ประกอบอาชีพ -  รับจ?างท่ัวไป        129,214 คน   คิดเปDนร?อยละ  43.90 
    -  กําลังศึกษา      60,187 คน   คิดเปDนร?อยละ  20.50 
    -  ไม�มีอาชีพ      22,781 คน   คิดเปDนร?อยละ    7.70 
          ส;วนใหญ;นับถือศาสนา -  พุทธ    292,900 คน  คิดเปDนร?อยละ  99.60 
ระดับการศึกษาของคนในตําบล -  จบชั้นประถมศึกษา   127,834 คน  คิดเปDนร?อยละ  45.00 
    -  มัธยมศึกษาตอนต?น    55,240 คน  คิดเปDนร?อยละ  19.40 
    -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    42,705 คน  คิดเปDนร?อยละ  15.00 

ร�อยละของตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ> 5 ลําดับแรก  เรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัดข�อมูลความจําเปTนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนท่ี

สํารวจท้ังหมด 
จํานวนท่ี 

ไม;ผ;านเกณฑ> 
คิดเปTน 
ร�อยละ 

1 ตัวช้ีวัดท่ี 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป̀ ท่ีไม�ได? 
เรียนต�อและยังไม�มีงานทําได?รับการฝ�กอบรมอาชีพ 

49 คน 9 คน 18.37 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 3  เด็กแรกเกิดได?กินนมแม�อย�างเดียว 
อย�างน?อย 6 เดือนแรกติดต�อกัน 

1,174 คน 208 คน 11.94 

3 ตัวช้ีวัดท่ี 6   คนอายุ 35 ป̀ข้ึนไป ได?รับการตรวจ
สุขภาพประจําป̀ เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงต�อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

162,564 คน 11,267 คน 6.93 

4 ตัวช้ีวัดท่ี 11 ครัวเรือนมีการจัดบ?านเรือนเปDนระเบียบ 82,082 คร. 5,591 คร. 6.81 



 

 

เรียบร?อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ครบทุกเรื่อง 
5 ตัวช้ีวัดท่ี22คนอายุมากกว�า 60 ป`เต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได? 36,803 คน 2,284 คน 6.21 

  

 

ผลการจัดเก็บข?อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน(จปฐ.)ป̀ 2556เก่ียวกับรายไดประชาชน จังหวัดสระบุรี  
มีรายได�เฉล่ีย  80,950 บาทต;อคนต;อป,หรือ รายได�เฉล่ีย 290,010 บาทต;อครัวเรือนต;อป, ซ่ึงสูงกว�า
รายได?เฉลี่ยในป̀ 2555 (ป̀ 2555 ประชาชนจังหวัดสระบุรี มีรายได?เฉลี่ย 75,188 บาทต�อคนต�อป̀ และ 
รายได?เฉลี่ย 275.908 บาทต�อครัวเรือนต�อป̀) และในป̀ 2556 มีครัวเรือนท่ีมีรายได?ตํ่ากว�า 30,000 บาท
ต�อป̀/คน จํานวนท้ังสิ้น 25 ครัวเรือน โดย 

-  ครัวเรือนตกเกณฑ;รายได? ซํ้ากับ ป̀ 2555 จํานวน 14 ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนตกเกณฑ;รายได? ป̀ 2556 (ใหม�) จํานวน 11 ครัวเรือน  

 เรียงลําดับอําเภอท่ีประชาชนมีรายได�เฉล่ียต;อคนต;อป,  มากท่ีสุด  5  อันดับ  ได�แก; 
  ลําดับท่ี 1   อําเภอเมืองสระบุรี  94,554  บาท 
  ลําดับท่ี 2   อําเภอมวกเหล็ก  94,547  บาท 
  ลําดับท่ี 3   อําเภอวังม�วง   91,311  บาท 
  ลําดับท่ี 4   อําเภอเสาไห?   91,045  บาท 
  ลําดับท่ี 5   อําเภอหนองแซง  84,707  บาท 
 เรียงลําดับอําเภอท่ีประชาชนมีรายได�เฉล่ียต;อคนต;อป,   น�อยท่ีสุด  5  อันดับ  ได�แก; 
  ลําดับท่ี 1   อําเภอวิหารแดง  59,757  บาท 
  ลําดับท่ี 2   อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 68,255  บาท 
  ลําดับท่ี 3   อําเภอดอนพุด  69,948  บาท 
  ลําดับท่ี 4   อําเภอพระพุทธบาท  73,295  บาท 
  ลําดับท่ี 5   อําเภอหนองแค  75,002  บาท 
 รายจ;ายเฉล่ียครัวเรือน    - รายจ�ายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 164,938  บาท/ป̀ 
      - รายจ�ายบุคคลรวมเฉลี่ย           46,039  บาท/ป̀ 
 
 แหล;งรายจ;ายครัวเรือน    - ต?นทุนการผลิต       36,134  บาท/ป̀ 

- อุปโภคบริโภคท่ีจําเปDน    92,494  บาท/ป̀ 
- อุปโภคบริโภคท่ีไม�จําเปDน   19,824  บาท/ป̀ 
- ชําระหนี้สิน     16,486  บาท/ป̀ 

อําเภอ 
รายได�ครัวเรือนเฉล่ีย (บาท/ป,) รายได�บุคคลเฉล่ีย (บาท/ป,) 
ป, 2555 ป, 2556 ป, 2555 ป, 2556 

เมืองสระบุรี 342,945 311,054 88,261 94,554 
แก�งคอย 261,758 299,524 70,065 81,988 
หนองแค 271,273 293,632 69,487 75,002 
วิหารแดง 225,780 196,251 65,263 59,757 
หนองแซง 299,584 309,957 81,841 84,707 
บ?านหมอ 260,423 283,973 76,884 84,187 
ดอนพุด 223,701 248,425 64,184 69,948 
หนองโดน 273,054 294,632 75,798 82,199 
พระพุทธบาท 258,814 273,238 71,152 73,295 
เสาไห? 297,961 314,227 83,782 91,045 



 

 

มวกเหล็ก 307,455 338,096 85,863 94,547 
วังม�วง 295,823 330,469 82,457 91,311 
เฉลิมพระเกียรติฯ 233,199 240,607 65,889 68,255 

ทุกพ้ืนที่ 275,908 290,010 75,188 80,950 
  จากตาราง พบว�า รายได?ครัวเรือนเฉลี่ยในป̀ 2556 สูงกว�ารายได?ครัวเรือนเฉลี่ยในป̀ 2555  
จํานวน 14,105 บาท คิดเปDนร?อยละ 5.11 และรายได?บุคคลเฉลี่ยในป̀ 2556 สูงกว�ารายได?บุคคลเฉลี่ยในป̀ 
2555 จํานวน 5,762 บาท คิดเปDนร?อยละ 7.66 
 

เปรียบเทียบรายจ;ายครัวเรือน ป, 2555 – 2556 

อําเภอ 
ต�นทุนการผลิต อุปโภคบริโภคท่ีจําเปTน อุปโภคบริโภคท่ีไม;จําเปTน ชําระหน้ีสิน 

ป, 2555 ป, 2556 ป, 2555 ป, 2556 ป, 2555 ป, 2556 ป, 2555 ป, 2556 
เมืองสระบุร ี 18,985 20,674 116,839 96,998 18,780 14,548 18,416 14,355 
แก�งคอย 27,261 24,765 84,106 100,370 20,412 19,309 19,532 16,462 
หนองแค 30,954 32,125 94,472 103,937 20,952 23,106 13,319 11,060 
วิหารแดง 32,390 18,488 83,011 87,005 14,573 16,580 9,657 12,094 
หนองแซง 48,424 49,602 86,455 91,437 17,871 18,880 23,047 23,249 
บ?านหมอ 33,139 38,656 80,573 83,698 19,684 22,088 13,039 13,885 
ดอนพุด 39,457 48,221 62,116 70,564 20,263 19,836 15,546 14,822 
หนองโดน 51,116 54,301 80,317 107,339 19,854 24,160 17,817 23,512 
พระพุทธบาท 34,952 38,768 83,427 82,784 18,108 20,668 20,249 20,403 
เสาไห? 34,737 38,193 95,135 114,449 19,214 23,113 19,956 20,108 
มวกเหล็ก 83,678 77,842 74,267 74,762 20,040 20,500 30,833 21,731 
วังม�วง 59,796 61,968 83,982 85,482 14,406 18,086 31,479 32,177 
เฉลิมพระเกียรตฯิ 23,917 23,514 69,194 67,651 16,148 15,851 14,783 13,371 

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

เปรียบเทียบรายจ;ายครัวเรือนเฉล่ียและรายจ;ายบุคคลเฉล่ีย ป, 2555 – 2556 
 

อําเภอ 
รายจ;ายครัวเรือนรวมเฉล่ีย (บาท/ป,) รายจ;ายบุคคลรวมเฉล่ีย (บาท/ป,) 

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



 

 

ทุกพ้ืนท่ี 161,455 164,938 43,998 46,039 
   

ร�อยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ> จปฐ. ป, 2556 เรียงลําดับจากมากไปน�อย 

ตัวชี้วัดข�อมูลความจําเปTนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนท่ี 

สํารวจท้ังหมด 
ไม;ผ;านเกณฑ> 

จํานวน ร�อยละ 
19. เด็กจบการศึกษาบงัคับ 9 ป` ที่ไม�ได?เรียนต�อและยงัไม�มีงานทํา ได?รับการ

ฝ�กอบรมอาชีพ 
49 คน 9 คน 18.37 

3.   เด็กแรกเกิดได?กินนมแม�อย�างเดียวอย�างน?อย 6 เดือนแรกติดต�อกัน 1,742 คน 208 คน 11.94 
6.   คนอายุ 35 ป`ข้ึนไป ได?รับการตรวจสุขภาพประจาํป` เพื่อคัดกรอกความเสี่ยง

ต�อโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง 
162,564 คน 11.267 

คน 
6.93 

11. ครัวเรือนมีการจัดบ?านเรือนเปDนระเบียบเรียบร?อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะครบทุกเร่ือง 

82,082 คร. 5,591คร. 6.81 

22. คนอายุมากกว�า 60 ป`เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได? 36,803 คน 2,284 คน 6.21 
26. คนในครัวเรือนไม�สบูบุหร่ี 294,065 คน 13,612 คน 4.63 
25. คนในครัวเรือนไม�ดื่มสุรา (ยกเว?นการดื่มเปDนคร้ังคราว) 294,065 คน 13.566 คน 4.61 
12. ครัวเรือนไม�ถูกรบกวนจากมลพิษ 82,082 คร. 2,726 คร. 3.32 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 82,082 คร. 2,198 คร. 2.68 
21. คนอายุ 15-60 ป`เต็ม มีอาชีพและมีรายได? 180,624 คน 3,405 คน 1.89 
18. เด็กที่จบชัน้ ม.3 ได?เรียนต�อชั้น ม.4 หรือเทียบเท�า 3,413 คน 49 คน 1.44 
8.   ครัวเรือนมีความม่ันคงในทีอ่ยู�อาศัย และบ?านมีสภาพคงทนถาวร 82,082 คร. 971 คร. 1.18 
5.   คนในครัวเรือนมีการใช?ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป@วยเบื้องต?นอย�าง

เหมาะสม 
82,082 คร. 601 คร. 0.73 

4.   ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได?มาตรฐาน 82,082 คร. 531 คร. 0.65 
27. คนอายุ 6 ป`ข้ึนไป ปฏิบัตกิิจกรรมทางศาสนาอย�างน?อยสปัดาห;ละ 1 คร้ัง 278,706 คน 1,772 คน 0.64 
30. คนในครัวเรือนมีส�วนร�วมทาํกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน;ของหมู�บ?าน/

ชุมชนหรือท?องถ่ิน 
82,082 คร. 487 คร. 0.59 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม�น?อยกว�า 2.500 กรัม 2,217 คน 13 คน 0.59 
29. คนพิการได?รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู�บ?าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 2,526 คน 13 คน 0.51 
16.เด็กอายุ 3-5 ป`เต็ม ได?รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร?อมก�อนวัยเรียน 9,649 คน 30 คน 0.31 
9.ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาํหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป ̀ 82,082 คร, 215 คร. 0.26 
13.ครัวเรือนมีการปJองกันอุบัตภัิยอย�างถูกวิธี 82,082 คร, 191คร. 0.23 
20.คนอายุ 15-60 ป`เต็ม อ�าน เขียนภาษาไทยได? และคิดเลขอย�างง�ายได? 191,760 คน 322 คน 0.17 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สนิ 82,082 คร, 123 คร. 0.15 
10.ครัวเรือนมีน้ําใช?เพียงพอตลอดป` อย�างน?อยคนละ 45 ลิตรต�อวัน 82,082 คร, 109 คร. 0.13 
15.ครอบครัวมีความอบอุ�น 82,082 คร, 108 คร. 0.13 
7. คนอายุ 6 ป`ข้ึนไป ออกกําลังกายอย�างน?อยสัปดาห;ละ 3 วนั วันละ 30 นาท ี 278,706 คน 323 คน 0.12 
17.เด็กอายุ 6-14 ป` ได?รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ̀ 31,955 คน 36 คน 0.11 
28.คนสูงอายุ ได?รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู�บ?าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 42,081 คน 29 คน 0.07 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป` ได?รับการฉีดวัคซีนปJองกันโรคครบตามตารางสร?างเสริม

ภูมิคุ?มกันโรค 
39,849 คน 22 คน 0.06 

23.คนในครัวเรือนมีรายได?เฉลีย่ไม�น?อยกว�าคนละ 30.000 บาทต�อป ̀ 82,082 คร, 25 คร. 0.03 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.๒ค) 



 

 

ข?อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ?าน (กชช.๒ค) คือ ข?อมูลหมู�บ?านท่ีแสดงให?เห็นสภาพท่ัวไป  และปvญหาของ
หมู�บ?านชนบทด?านต�าง ๆ เช�น  โครงสร?างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สุขภาพอนามัย ความรู?และการศึกษา ความ
เข?มแข็งของชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม  สภาพแรงงาน  และยาเสพติด  เปDนข?อมูลท่ีจัดเก็บทุก
หมู�บ?านในชนบทเปDนประจําทุก ๒ ป̀   เครื่องชี้วัดสภาพปvญหาของหมู�บ?าน มีจํานวน ๖ ด?าน ๓๑  ตัวชี้วัด มีการ
จัดระดับความรุนแรงของปvญหา และระดับการพัฒนาของหมู�บ?าน  ทําให?ทราบลําดับความสําคัญของปvญหา 
และพ้ืนท่ีเปJาหมายท่ีควรได?รับการพัฒนาให?มากเปDนพิเศษ 

คําว�า "กชช. ๒ค" เป�นหนึ่งในรหัสชุดข�อมูลท่ีนักพัฒนาชนบทได�ริเริ่มจัดทําข�อมูลพ้ืนฐานระดับต�างๆข้ึน 
โดยนําคําว�า "กชช." มาจาก "คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห�งชาติ" ข�อมูลพ้ืนฐานระดับต�างๆประกอบด�วยชุด
ข�อมูลดังนี้ 

กชช. ๒ก หมายถึง รายชื่อทําเนียบหมู�บ?านยากจนจํานวน ๑๒,๕๕๕ หมู�บ?าน ท่ีได?ประกาศไว?ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕  

กชช. ๒ข หมายถึง ข?อมูลระดับอําเภอป̀ ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘ ซ่ึงขณะนี้ไม�มีการจัดทําแล?ว กชช. ๒ค 
หมายถึง ข?อมูลพ้ืนฐานด?านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู�บ?าน  

 
ความสําคัญของข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู;บ�าน/ชุมชน (กชช. 2ค) 
ข?อมูล กชช. 2ค  เปDนข?อมูลกลางของประเทศท่ีใช?เปDนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท  และ

ยังเปDนข?อมูลชุดเดียวท่ีจัดเก็บทุกหมู�บ?านท่ัวประเทศ ท่ีมีอยู�ในขณะนี้ โดยมีการนําข?อมูล กชช. 2ค มาใช?
ประโยชน;ท้ังในระดับนโยบาย  และการแปลงสู�การปฏิบัติของส�วนภูมิภาคและท?องถ่ิน 

ข?อมูล กชช. 2ค  เปDนข?อมูลท่ีหน�วยปฏิบัติในส�วนภูมิภาค สามารถค?นหาปvญหาเบ้ืองต?น ในส�วนท่ี
เก่ียวข?อง  เพ่ือใช?ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ เช�น การส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
และการส�งเสริมฟklนฟูสภาพแวดล?อมสําหรับแหล�งท�องเท่ียวท่ีสามารถก�อให?เกิดรายได?ในท?องถ่ิน  ซ่ึงหน�วยงาน
ปฏิบัติ สามารถจัดสรรงบประมาณให?ตรงตามปvญหาท่ีพบจากข?อมูล กชช. 2ค ได? เปDนต?น 

 

ประโยชน>ของข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู;บ�าน/ชุมชน (กชช. 2ค) 
1. ประชาชนในแต�ละหมู�บ?าน/ชุมชนท่ัวประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเปDนอยู� 

และสภาพปvญหาของหมู�บ?าน/ชุมชนของตนเองว�าเปDนอย�างไร 
2. หน�วยงานท่ีเก่ียวข?องและองค;กรปกครองส�วนท?องถ่ิน สามารถใช?ประโยชน;จากข?อมูล กชช. 2ค ใน

การวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมู�บ?าน  การจัดทํา
แผนพัฒนาในด?านต�างๆ ตลอดจนการกําหนดพ้ืนท่ีเปJาหมายในการพัฒนาของหน�วยงานแต�ละระดับท้ัง
ส�วนกลาง  จังหวัด  อําเภอ  และตําบล 

3. ภาคเอกชน  สามารถนําข?อมูลจาก กชช. 2ค  มาใช?ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหาร
จัดการเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ 

 
สรุปผลการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู;บ�าน (กชช.2ค)  ป, 2556 
จัดเก็บใน  13 อําเภอ   98  ตําบล   886  หมู�บ?าน 
ระดับการพัฒนาของหมู;บ�านจํานวนหมู�บ?านในแต�ละระดับการพัฒนา 
1) หมู�บ?านเร�งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล?าหลัง) จํานวน 1 หมู�บ?าน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน 11-31  ตัว)   

ได?แก�  บ?านมณีโชติ หมู� 1  ตําบลแสลงพัน  อําเภอวังม�วง 
  2) หมู�บ?านเร�งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) จํานวน 213 หมู�บ?าน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน 6-10  ตัว) 
  3)  หมู�บ?านเร�งรัดพัฒนาอันดับ 3  (ก?าวหน?า) จํานวน 672 หมู�บ?าน (มีตัวชี้วัดระดับ 1 จํานวน  0-5  ตัว) 



 

 

 

พ้ืนท่ี 
จํานวน
หมู;บ�าน
ท้ังหมด 

เร;งรัดพัฒนาอันดับ 1 เร;งรัดพัฒนาอันดับ 2 เร;งรัดพัฒนาอันดับ 3 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

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

รวมท้ังหมด 886 1 0.11 213 24.04 672 75.85 
 
ลําดับตัวช้ีวัดท่ีมีปRญหา  เรียงจากจํานวนหมู;บ�านท่ีมีปRญหามากไปน�อย  จากจํานวน 886 หมู;บ�าน 
ลําดับปRญหา  ดัชนีวัด (ลําดับ)       จํานวนหมู;บ�านท่ีมีปRญหา  คิดเปTนร�อยละ 

1  การเข?าถึงแหล�งเงินทุน (25)    439  49.55 
2  ระดับการศึกษาของประชาชน (20)   404  45.60 
3  การกีฬา (17)      365  41.20 
4  การเรียนรู?โดยชุมชน (21)     342  38.60 
5  คุณภาพน้ํา (27)      256  28.89 
6  การมีท่ีดินทํากิน (6)     251  28.33 
7  การได?รับการศึกษา (18)     215  24.27 
8  อัตราการเรียนต�อของประชาชน (19)   195  22.01 
9  การมีงานทํา(8)      138  15.58 
10  การติดต�อสื่อสาร (7)     125  14.11 
11  คุณภาพดิน (26)      106  11.96 
12  การทํางานในสถานประกอบการ (9)     90  10.16 
13  ผลผลิตจากการทําไร�(11)         85    9.59 
14  การรวมกลุ�มของชุมชน(24)      64    7.22  
15  ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืน ๆ  (12)     60    6.77 
16  ถนน (1)        51    5.76 
17  การใช?ประโยชน;ท่ีดิน (29)      43    4.85 
18  การจัดการสภาพสิ่งแวดล?อม (30)      26    2.93  



 

 

19  ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (33)    25    2.82  
20  น้ําเพ่ือการเกษตร (4)       24    2.71 
21  การมีส�วนร�วมของชุมชน (23)      21    2.37 
22  ผลผลิตจากการทํานา (10)      20    2.26 
23  การได?รับประโยชน;จากการมีสถานท่ีท�องเท่ียว (14)    15    1.69 
24  น้ําใช? (3)        11    1.24 
25  ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (32)      10    1.13 
26  ความปลอดภัยจากยาเสพติด (31)        9    1.02  
27  การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (13)       7    0.79 
28  การได?รับความคุ?มครองทางสังคม (22)       6    0.68 
29  น้ําด่ืม (2)          6    0.68 
30    ไฟฟJา (5)          5    0.56  
31  การปJองกันโรคติดต�อ (16)        4    0.45 
32  ความปลอดภัยในการทํางาน (15)        4    0.45 
33  การปลูกป@าหรือไม?ยืนต?น (28)        1    0.11 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุร ี
ข�อมูล ณ  เดือน กันยายน 2556 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ป[าไม�       
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น  2,235,303.75  ไร�มีการใช?ประโยชน;ในพ้ืนท่ี แบ�งเปDน  

o พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร   1,261,870  ไร� (56.55%) 
o พ้ืนท่ีป@าไม?    572,988  ไร�  (25.63%) 

 (สภาพป@าจากการสํารวจภาพถ�ายดาวเทียมพ้ืนท่ีมีต?นไม?ปกคลุม ยกเว?นสวนเกษตร สวนยางพารา สภาพป@า
โดยท่ัวไปเปDนป@าดิบแล?งและป@าเบญจพรรณไม? ท่ีสําคัญได?แก�ไม?ยางไม?ตะเคียนไม?เต็ง ไม?มะค�าและไม?ประดู� 
เปDนต?น ) 

o พ้ืนท่ีสาธารณะ      89,349  ไร� (4.00%) 
o พ้ืนท่ียังไม�จําแนก (นิคมสร?างตนเอง) 311,097  ไร� (13.9%)                          

      สรุป 1. พ้ืนท่ีดินป@าไม?ในเขตอุทยานแห�งชาติ และป@าสงวนแห�งชาติมีเนื้อท่ีประมาณ 459,749.25  ไร�   
 2. พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป@ามีลักษณะเปDนภูเขาอยู�ในเขตนิคมสร?างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี   และ

ท่ีสาธารณะมีเนื้อท่ีรวมกันได?ประมาณ 113,240 ไร�ดังนั้น  รวมเนื้อท่ีท่ีมีสภาพป@าไม?ท้ังหมดในพ้ืนท่ีจังหวัด
สระบุรี  ท่ีประมาณ 572,989 ไร� คิดเปDน 25.63 % ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

สัตว>ป[า      
     จากการศึกษาเอกสารทางด?านทรัพยากรสัตว;ป@าของสํานักวิชาการส�วนวิจัยสัตว;ป@า กรมป@าไม?และจาก
การสํารวจเพ่ิมเติมในปvจจุบันพบว�า เนื่องจากพ้ืนท่ีป@าในอดีตถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใช?เปDนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอ่ืน ๆ 

มีผลกระทบต�อพ้ืนท่ีอยู�อาศัย แหล�งน้ํา และแหล�งอาหารของสัตว;ป@า สัตว;ป@าส�วนใหญ�จึงอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีอนุรักษ; 
คือ อุทยานแห�งชาติเขาใหญ�อุทยานแห�งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน?อย (พ้ืนท่ีเตรียมประกาศเปDนอุทยานแห�งชาติ) และ
เขตห?ามล�าสัตว;ป@าเขาคอก-เขาหินดาด ส�วนในพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีป@าอนุรักษ;จะพบเห็นสัตว;ป@าท่ีมีประโยชน;ต�อ
สิ่งแวดล?อมง�าย เช�น นกเอ้ียงสาลิกา นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงโครง นกเขาใหญ� นกเขาชวา นกกาแวน นกตะขาบทุ�ง 



 

 

นกกระปูด นกคุ�ม นกกวัก และนกยางชนิดต�าง ๆ งู พังพอน และสัตว;ป@าจําพวกกระรอกชนิดต�าง ๆ ท่ีสามารถ
พบเห็นได?โดยท่ัวไป และเนื่องจากจังหวัดสระบุรี พ้ืนท่ีบางส�วนเปDนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศน;เขาหินปูน และถํ้า จึงมี
สัตว;ป@าจําพวกท่ีอาศัยอยู�เฉพาะถ่ินในระบบนิเวศน;เขาหินปูน เท�านั้นคือนกจู�เต?น เขาหินปูน ชนิดพันธุ;สระบุรี 

ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรน้ําผิวดินของ จ.สระบุรี  มีแหล�งน้ํา  ได?แก�  แม�น้ํา (ป@าสัก) คลอง ลําห?วย และหนอง บึง ท่ีมี

น้ําตลอดป̀กระจายอยู�ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ใน  13  อําเภอ  ประมาณ 81 แห�ง และมีคลองรวมท้ังลําห?วยหนอง  บึง  
ท่ีมีน้ําเฉพาะฤดูฝนประมาณ  128  แห�ง  แหล�งน้ําสําคัญ  ได?แก� 

(1)  แม�น้ําป@าสัก ซ่ึงมีต?นน้ําจากจังหวัดเลย  ไหลผ�าน เพชรบูรณ;. ลพบุรี. สระบุรี แล?วไหลรวมกับ
แม�น้ําเจ?าพระยาท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รวมความยาว 513 กม. ) มีเข่ือนป@าสักชลสิทธิ์เปDนแหล�งกักเก็บ
น้ํา บริเวณรอยต�อจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดสระบุรี ปริมาณกักเก็บสูงสุด 960 ล?าน ลบ.ม. ช�วงท่ีไหลผ�าน  
จังหวัดสระบุรี (จากท?ายเข่ือนป@าสักชลสิทธิ์) ไหลผ�าน อ.วังม�วง (3 ตําบล) อ.มวกเหล็ก (2 ตําบล) อ.แก�งคอย  
(8 ตําบล) อ.เมืองสระบุรี (4 ตําบล) และ อ.เสาไห?  (8 ตําบล) ความยาวประมาณ  102  กม. เปDนแหล�งน้ําผิวดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค ท่ีสําคัญท่ีสุดของจังหวัด 

(2)  คลองและลําห?วยท่ีสําคัญ 
     (2.1)  ลําห?วยมวกเหล็ก มีต?นน้ําบริเวณเขาอินทนีในอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�ไหลผ�าน อ.มวกเหล็ก 

(ต.มิตรภาพ. ต.มวกเหล็ก) และ อ.วังม�วง ( ต.คําพราน. ต.แสลงพัน )  แล?วไหลรวมกับแม�น้ําป@าสักรวมความยาว
ประมาณ 84 กม. เปDนลําห?วยท่ีไหลผ�านบริเวณภูเขาจึงมีแก�งน้ําและน้ําตกมากมายเปDนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียง ได?แก� น้ําตกมวกเหล็ก (สวนรุกขชาติ) น้ําตกดงพญาเย็น และน้ําตกเจ็ดสาวน?อย ( อุทยานแห�งชาติ )   

     (2.2) คลองปากเพรียว รับน้ําจากคลองทุ�งสาลิกา. คลองพวง. คลองเขาไม?โค�นรวมกับน้ําฝนท่ีตก
เขต  ต. ตําบลกุดนกเปJา  และ ต.หนองปลาไหล  มีอ�างเก็บน้ําชลประทานคลองเพรียวบริเวณ           ต.ปาก
เพรียว  (ก�อนไหลรวมกับแม�น้ําป@าสัก) เปDนแหล�งกักเก็บน้ําในปริมาณกักเก็บ 375,000 ลบ.ม เปDนแหล�งน้ํา
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค (ส�วนน?อย)    

 (2.3)  ลําห?วยธารทองแดง มีต?นน้ําจากจังหวัดลพบุรีไหลผ�าน ต.พุคําจาน และ ต.ธารเกษม  
อ.พระพุทธบาท โดยมีคลองธารเกษม ซ่ึงมีต?นน้ําบริเวณเขาโพลง – เขาวง ( ต.พุกร�าง. ต.เขาวง) ไหลมารวม
ก�อนไหลออกทุ�งหนองโดน  ลําห?วยสายนี้ในอดีตมีชื่อเสียงคู�มากับรอยพระพุทธบาท  โดยเปDนบริเวณเสด็จ
ประพาสของพระมหากษัตริย;สมัยกรุงศรีอยุธยามีบันทึกเปDนหลักฐานตามนิราศธารทองแดงของเจ?าฟJากุ?ง  

 (2.4)  คลองปากบาง  รับน้ําจากคลองห?วยแร� ห?วยผึ้ง รวมกับน้ําฝนท่ีตกในบางส�วนของพ้ืนท่ี   
ต.ห?วยบง. ต.เขาดินพัฒนา. ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.ง้ิวงาม. ต.บ?านยาง อ.เสาไห? แล?วไหลรวมกับแม�น้ําป@าสัก   

 (2.5)  คลองเริงราง เปDนคลองท่ีต�อเชื่อมกับแม�น้ําป@าสักในบริเวณเกือบสุดเขตท่ีแม�น้ําป@าสักไหลผ�าน
จังหวัดสระบุรี  (ต.เริงราง อ.เสาไห? )  ซ่ึงเปDนท่ีราบรบัน้ําจากห?วยป@าหวาย. ห?วยศาลเจ?า. หนองหลวง. หนองบ?านครวั  
ไหลลงแม�น้ําป@าสัก ในฤดูน้ําหลากน้ําจากแม�น้ําป@าสักจะไหลย?อนผ�านคลองเริงรางเข?าทุ�งราบ (ต.บ?านครัว อ.บ?านหมอ 
)  แล?วลดระดับลงในฤดูแล?วระดับน้ําในคลองเริงรางจะเท�ากับระดับน้ําในแม�น้ําป@าสัก 
 (3)  หนองบึงท่ีสําคัญ   มีหนองบึงท่ีมีน้ําตลอดป̀ในอําเภอต�าง ๆ ได?แก�  

1)  อําเภอวังม�วง หนองมณีโชติ  ( ต.แสลงพัน )  ความจุน้ํา  120  ลบ.ม   
                                บึงป�กสะเหวี่ยง  ( ต.แสลงพัน )  ความจุน้ํา  970  ลบ.ม.   
      2)  อําเภอหนองโดน หนองแร� ( ต.ดอนทอง) ความจุน้ํา 8,000  ลบ.ม.  
    หนองน้ําบุง ( ต.บ?านกลับ )  ความจุน้ํา  75,000  ลบ.ม. 
      3) อําเภอวิหารแดง หนองปลาไหล (ต.วิหารแดง) ความจุ 600 ลบ.ม.  
                               หนองโพธิ์ (ต.หนองสรวง) ความจุน้ํา 10,000 ลบ.ม.  
                               หนองฟJาเลื่อน (ต.หนองสรวง) ความจุน้ํา 4,800 ลบ.ม.  



 

 

      4)อําเภอแก�งคอย บึงตลาดไชย (ต.สองคอน) ความจุน้ํา 24,000 ลบ.ม.  
      5)อําเภอบ?านหมอ หนองหลวง (ต.บ?านครัว) ความจุ 150,000 ลบ.ม.  
      6)อําเภอเสาไห? บึงโง?ง (ต.เมืองเก�า) ความจุน้ํา 125,000 ลบ.ม.  
                               บึงวัดเพชร(ต.บ?านยาง) ความจุน้ํา 52,500 ลบ.ม. 
   จากข?อมูลแหล�งน้ําผิวดินซ่ึงกระจายอยู�ใน 13 อําเภอของจังหวัดสระบุรี สามารถประมาณการปริมาณ

น้ําสํารองจากแหล�งน้ําธรรมชาติในฤดูแล?งโดยคํานวณจาก(1)ปริมาณน้ําในแม�น้ําป@าสัก และ(2)ความจุน้ําใน
หนองบึงต�างๆ ท่ีมีน้ําตลอดป̀ จะมีตัวเลขปริมาณน้ําสํารองจากแหล�งธรรมชาติเท�ากับ 12,930,990 ลบ.ม.แยก
เปDนน้ําในแม�น้ําป@าสัก 12,480,000 ลบ.ม. และในหนองบึงต�างๆ 450,990 ลบ.ม. โดยเม่ือรวมปริมาณน้ํา
สํารองในเข่ือนป@าสักชลสิทธิ์ท่ีระบายน้ําลงสู�แม�น้ําป@าสักเฉลี่ย 3,500,000 ลบ.ม. /วัน และน้ําในอ�างเก็บน้ํา
ชลประทานต�างๆ แล?ว จังหวัดสระบุรีนับเปDนจังหวัดท่ีมีทรัพยากรน้ําผิวดินอุดมสมบูรณ; 

แหล;งน้ําในพ้ืนท่ีลุ;มน้ําป[าสักจังหวัดสระบุรี 
 การศึกษาสภาพพ้ืนฐานของทรัพยากรน้ําภายในลุ�มน้ําป@าสักท่ีเปDนพ้ืนท่ีบางส�วนของจังหวัดสระบุรี
ประกอบด?วย 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแก�งคอย อําเภอบ?านหมอ อําเภอพระพุทธบาท อําเภอ
มวกเหล็ก อําเภอวิหารแดง(นอกลุ�มน้ํา) อําเภอหนองโดน อําเภอเสาไห? อําเภอหนองแซง อําเภอวังม�วงและ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 1. ข?อมูลแหล�งน้ําธรรมชาติ 
     (1)  แม�น้ํา ห?วย คลองท่ีสําคัญได?แก�แม�น้ําป@าสักคลองใหญ�คลองตาสาวคลองห?วยแร�ห?วยคําใหญ�
คลองตะเคียนห?วยแห?งคลองซับบอนคลองห?วยศาลเจ?าห?วยน้ําซับคลองม�วง 
คลองมวกเหล็กห?วยเขารวกคลองเจริญธรรมมีพ้ืนท่ีแม�น้ําห?วยคลองท้ังหมดคิดเปDนพ้ืนท่ีของลําน้ําแต�ละสาย  
ร?อยละ2.34  ของพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังหมดและบางส�วนยังไม�ได?รับการขุดลอกสภาพปvจจุบันแหล�งน้ําส�วนใหญ�สามารถ
ใช?งานได?ดีมีการใช?น้ําจากแม�น้ําห?วยคลองเพ่ือการเพาะปลูกฤดูฝนฤดูแล?งและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 
 

    (2)  หนอง  บึงในพ้ืนท่ีมีหนองบึงท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีได?แก�บึงตะโกบึงตะกุดหนองตามนต;บึงหนองโน  
หนองตาน?อยหนองคลองสมเด็จหนองชะโดมีพ้ืนท่ีหนองบึงท้ังหมดคิดเปDนพ้ืนท่ีร?อยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีท้ัง
จังหวัดพ้ืนท่ีบางส�วนยังไม�ได?รับการขุดลอกน้ําในฤดูฝนจะมีลักษณะขุ�นและรสจืดในฤดูแล?งมีลักษณะใสจืดและ
บางแห�งไม�มีน้ําและไม�สามารถใช?งานได?ราษฎรใช?น้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล?งพ้ืนท่ีประมาณ 1,732 ไร�
และมีครัวเรือนใช?น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,244 ครัวเรือน 
 2. แหล�งน้ําท่ีสร?างข้ึน 
 (1) อ�างเก็บน้ําอ�างเก็บน้ําท้ังหมดท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ภายในลุ�มน้ําป@าสัก
ส�วนใหญ�เปDนอ�างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กเช�นอ�างเก็บน้ําบ?านสองคอนบ?านเขาสูงบ?านเขาแก?วบ?านโคกแย?บ?าน
ซับอิจิซ่ึงสร?างข้ึนโดยกรมชลประทานและเปDนโครงการขนาดกลางส�วนใหญ�ก�อสร?างในช�วงป̀ พ.ศ.2519-2533  
โดยท่ัวไปอ�างฯมีความจุน้ําต้ังแต� 155,000 ถึง 303,480 ลบ.ม. ปvจจุบันส�วนใหญ�อยู�ภายใต?การบํารุงดูแลรักษาของ
องค;การบริหารส�วนตําบล (อบต.) และกรมชลประทานอ�างเก็บน้ําส�วนใหญ�มีสภาพท่ีสามารถใช?งานได?อยู�ในระดับดีเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรท้ังในฤดูฝนและในฤดูแล?งอย�างไรก็ดีอ�างเก็บน้ําบางแห�งจําเปDนต?องได?รับการบูรณะ
ซ�อมแซมและขุดลอกให?มีความลึกเพ่ิมข้ึนปJองกันการรั่วซึมและการพังทลายของดินขอบอ�างฯ 
 (2) ฝายก้ันลําน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีภายในลุ�มน้ําป@าสัก
เปDนฝายก้ันลําน้ําขนาดเล็กท่ีสร?างข้ึนโดยหน�วยงานของรัฐเช�นการสร?างงานในชนบทเร�งรัดพัฒนาชนบทพัฒนา
ชุมชน สปก. เปDนต?นยกเว?นฝายก้ันลําน้ําลําพญากลางห?วยซับขอนดอนหินปูนห?วยแห?งห?วยนาดีบ?านลําบ?านบึง
ไม?บ?านคลองไทรบ?านวังยางบ?านซับขามบ?านเขานมนางบ?านส?มป@อยห?วยศาลเจ?าบ?านคลองม�วงใต?บ?านโคกคอม



 

 

บ?านหนองสองห?องบ?านท�าพลูบ?านวังยางบ?านทับกวางบ?านเขาแย?บ?านลําสมพุงซ่ึงสร?างข้ึนโดยกรมชลประทานฝาย
ก้ันลําน้ําส�วนใหญ�ได?ก�อสร?างในช�วงป̀ พ.ศ.2520-2541 ฝายก้ันลําน้ําส�วนใหญ�อยู�ในสภาพท่ีมีอายุการใช?งาน
ประมาณ 6 ถึง 8 ป̀โดยท่ีตัวฝายส�วนใหญ�ไม�มีระบบการส�งน้ําและในฤดูแล?งไม�มีน้ํากักเก็บในบางฝายฝายก้ันลํา
น้ําในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีบางแห�งจําเปDนต?องขุดลอกพ้ืนท่ีหน?าฝายให?มีความลึกเพ่ือให?กักเก็บน้ําได?มากข้ึน 
 (3) โครงการสูบน้ําด?วยไฟฟJาในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีมีโครงการสูบน้ําด?วยไฟฟJาท่ีอยู�ภายในพ้ืนท่ี
จะมีหน�วยงานของรัฐสร?างและดูแลรักษาได?แก�โครงการสูบน้ําด?วยไฟฟJาบ?านลานหินดาดกระทรวงวิทยาศาสตร;
และเทคโนโลยีเปDนผู?สร?างและดูแลบํารุงรักษาเปDนต?นและมีโครงการสูบน้ําด?วยเครื่องยนต;ท่ีกรมชลประทาน
สร?างและดูแลรักษาในบางพ้ืนท่ีเช�นโครงการสูบน้ําด?วยไฟฟJาหมู�ท่ี5 บ?านสาระพีในสภาพปvจจุบันของโครงการฯ
ส�วนใหญ�ได?สูบน้ําจากแหล�งน้ําธรรมชาติโดยท่ีมีระบบส�งและกระจายน้ําเปDนแบบท�อหรือคลองส�งน้ําส�วนใหญ�ใช?
งานได?ในระดับดีเพราะโครงการสูบน้ําด?วยไฟฟJาส�วนใหญ�มีอายุการใช?งานมาไม�นานและมีหน�วยงานท่ีดูแลรักษา
สภาพเครื่องสูบน้ําโดยตลอดจึงไม�มีผลกระทบต�อการใช?มีการใช?ประโยชน;จากน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล?ง
และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 (4) ฝายทดน้ําท่ีมีประตูระบายน้ําในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ภายในลุ�มน้ําป@าสักมี
ฝายทดน้ําและประตูก้ันน้ําส�วนใหญ�พบว�ากรมชลประทานเปDนผู?สร?างและดูแลรักษาช�วงระยะเวลาการสร?างข้ึน
ในป̀ พ.ศ.2522  เปDนต?นมามีการใช?ประโยชน;จากน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล?งและเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ฝายทดน้ําท่ีมีประตูน้ําภายในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําป@าสักมีสภาพการใช?งานได?อยู�ในเกณฑ;ดีมีความสําคัญและเปDน
ประโยชน;ของราษฎรในพ้ืนท่ีดังนั้นควรมีการบูรณะซ�อมแซมเข่ือนและประตูก้ันน้ําให?มีความสมบูรณ;อยู�
ตลอดเวลาและต?องมีการขุดลอกคลองส�งน้ําเพ่ือให?การระบายน้ําไปสู�พ้ืนท่ีเกษตรเปDนไปอย�างสะดวก 
 (5) สระเก็บน้ําและสระเก็บน้ําในไร�นาในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 
ป@าสักส�วนใหญ�จะเปDนสระเก็บน้ําในไร�นาเปDนสมบัติส�วนตัวของเจ?าของและดูแลรักษาเองส�วนสระเก็บน้ํา
สาธารณะจะเปDนของหน�วยงานของรัฐก�อสร?างและดูแลรักษาเช�นกรมเร�งรัดพัฒนาชนบทพัฒนาชุมชนกรม
ประมง สปก. เปDนต?นโดยส�วนใหญ�มีขนาดความจุอยู�ระหว�าง1,500ถึง25,000ลบ.ม.อายุการใช?งานมา 
10 ป̀ข้ึนไปมีการใช?ประโยชน;จากน้ําในสระเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล?งและเพ่ือการอุปโภคบริโภค
สระเก็บน้ําในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีอยู�ในสภาพดีมีการขุดลอกเพราะอยู�ภายใต?การดูแลรักษาของราษฎร
เจ?าของสระเองแต�ยังมีสระเก็บน้ําบางส�วนท่ียังขาดการดูแลรักษาหรือขาดงบประมาณในการซ�อมแซมจึงจําเปDน
อย�างยิ่งท่ีต?องการพัฒนาอย�างเร�งด�วนเพ่ือใช?ประโยชน;ของราษฎรในพ้ืนท่ีดังกล�าว 
 (6) บ�อบาดาลบ�อบาดาลท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ภายในลุ�มน้ําป@าสักส�วน
ใหญ�เปDนบ�อบาดาลท่ีมีหน�วยงานของรัฐเช�นเร�งรัดพัฒนาชนบทกรมโยธาธิการกรมทรัพยากรธรณีกรมอนามัยเปDน
ต?นได?จัดสร?างข้ึนบ�อบาดาลส�วนใหญ�ก�อสร?างในช�วงประมาณป̀พ.ศ.2525-2542 บ�อมีความลึกโดยเฉลี่ยอยู�
ระหว�าง18 ถึง35 เมตร(ข้ึนอยู�กับลักษณะของพ้ืนท่ี) อายุการใช?งานมาแล?วเฉลี่ย 2 ถึง 18 ป̀มีการใช?ประโยชน;
จากบ�อน้ําบาดาลส�วนใหญ�เพ่ือการอุปโภคบริโภคคุณภาพน้ําของบ�อบาดาลส�วนใหญ�ค�อนข?างเหมาะสมกับ
กิจกรรมการใช?น้ําความสามารถในการใช?น้ําส�วนใหญ�อยู�ในระดับใช?ได?ไม�ดีเพราะบ�อส�วนใหญ�มีอายุการใช?งานมา
นานอุปกรณ;ชํารุดเสียหายและท�อสูบอุดตันจากการท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีมีแหล�งน้ําอุปโภคบริโภคท่ีสร?างข้ึน
จํานวนไม�เพียงพอต�อการอุปโภคบริโภคของราษฎรดังนั้นบ�อบาดาลควรจะได?รับการซ�อมแซมเพ่ือให?เกิด
ประโยชน;ต�อการใช?น้ําของราษฎรมากท่ีสุด 
 (7) บ�อน้ําต้ืนน้ําต้ืนท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะท่ีมีอยู�ในบริเวณลุ�มน้ําป@าสักส�วนใหญ�จะ
เปDนบ�อน้ําต้ืนท่ีราษฎรสร?างข้ึนเพ่ือใช?เองยกเว?นบางบ�อน้ําต้ืนท่ีมีหน�วยงานของรัฐมาจัดสร?างให?เช�นเร�งรัดพัฒนา
ชนบทพัฒนาชุมชนหรือองค;การบริหารส�วนตําบลซ่ึงจะมีจํานวนน?อยการบํารุงรักษาและดูแลรักษาบ�อน้ําต้ืนใน
ปvจจุบันโดยราษฎรท่ีเปDนเจ?าของและองค;การบริหารส�วนตําบลก�อสร?างข้ึนเพ่ือใช?ประโยชน;ส�วนตัวมากกว�าจะ
เปDนสาธารณะประโยชน;ความลึกโดยเฉลี่ยของบ�อมีประมาณ 4 ถึง 10 เมตรมีอายุการใช?งานมาแล?วเฉลี่ย10 ป̀



 

 

มีการใช?ประโยชน;จากบ�อน้ําต้ืนเพ่ือการเกษตรในฤดูฝนฤดูแล?งและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูฝนคุณภาพน้ําใน
บ�อส�วนใหญ�จะมีลักษณะขุ�นกับจืดส�วนใหญ�ในฤดูแล?งน้ํามีลักษณะใสกับจืดและมีน้ําน?อย (ของบางพ้ืนท่ี) 
ความสามารถในการใช?น้ําส�วนใหญ�อยู�ในระดับใช?ได?ดีแต�ใช?ไม�ได?เลยในบางพ้ืนท่ีเพราะบ�อน้ําต้ืนมีอายุการใช?มา
นานขาดการบํารุงรักษาและราษฎรเปลี่ยนไปใช?น้ําประปาเปDนจํานวนมากลักษณะการใช?น้ําของราษฎรในพ้ืนท่ี
ใช?เปDนแหล�งน้ําสํารองสําหรับการอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดกรณีท่ีระบบประปาขัดข?องและในเขตพ้ืนท่ีระบบประปา
ไม�ครอบคลุม 
 (8) ประปาชนบทประปาท่ีมีในพ้ืนท่ีของจังหวัดสระบุรีเฉพาะบริเวณท่ีมีอยู�ภายในลุ�มน้ําป@าสักส�วน
ใหญ�จะเปDนลักษณะโครงการประปาหมู�บ?านท่ีสร?างข้ึนโดยหน�วยงานของรัฐได?แก�ราษฎรในท?องท่ีซ่ึงได?แก�กรม
อนามัยกรมโยธาธิการกรมทรัพยากรธรณีหรือองค;การบริหารส�วนตําบลยกเว?นการประปาบางพ้ืนท่ีท่ีเอกชน
จัดสร?างซ่ึงมีจํานวนน?อย(เปรียบเทียบกับจํานวนประปาท่ีหน�วยงานรัฐสร?างข้ึน) โครงการประปาชนบทในพ้ืนท่ี
ตําบลต�างๆ ของจังหวัดสระบุรีจะมีกรรมการหมู�บ?านหรือองค;การบริหารส�วนตําบลเปDนผู?ดูแลรักษาในปvจจุบัน
ส�วนใหญ�เปDนโครงการประปาขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการผลิตน้ําอยู�ระหว�าง 25 ถึง 75 ลบ.ม./วันมีอายุการ
ใช?งานมาแล?ว 2 ถึง10 ป̀คุณภาพน้ําประปาค�อนข?างสะอาดแต�มีการบริการยังไม�ครอบคลุมตามความต?องการ
ใช?ท้ังหมดในพ้ืนท่ีความสามารถในการใช?งานส�วนใหญ�อยู�ในระดับใช?ได?ดีเพราะระบบประปาชนบทเป/ด
ดําเนินการใช?น้ําในระยะเวลาได?ไม�นานสิ่งท่ีต?องการปรับปรุงคือต?องการพัฒนาในด?านคุณภาพน้ําให?สะอาดและ
การไหลของน้ําเปDนไปอย�างสมํ่าเสมอเพ่ิมข้ึน 
 

สภาพส่ิงแวดล�อม 
 

คุณภาพน้ํา 
     สํานักงานสิ่งแวดล?อมภาคท่ี 7  ได?ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม�น้ําป@าสัก จังหวัดสระบุรี  

ประจําป̀งบประมาณ 2556  จํานวน 2 สถานี ได?แก� สะพานท?ายเมือง อ.เมือง จ.สระบุรี (PS04)  และสะพาน
อดิเรกสาร อ.แก�งคอย จ.สระบุรี (PS05)  โดยทําการเก็บตัวอย�างน้ําจํานวน 4 ครั้ง ได?แก�  ครั้งท่ี 1  เดือน
ธันวาคม 2555  ครั้งท่ี 2 เดือนมีนาคม 2556  ครั้งท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2556  และครั้งท่ี 4 เดือน
สิงหาคม 2556   ผลการประเมินคุณภาพน้ําโดยรวมของแม�น้ําป@าสัก จังหวัดสระบุรี โดยใช?เกณฑ;มาตรฐาน
คุณภาพน้ําแหล�งน้ําผิวดิน พบว�า คุณภาพน้ําส�วนใหญ�จัดอยู�ในเกณฑ;เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี 4)  ซ่ึงตํ่ากว�า
มาตรฐานแหล�งน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําป@าสัก   
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2551 ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 125 ตอนพิเศษ 71 ง วันท่ี 27 มีนาคม 2551  
กําหนดให?แม�น้ําป@าสักต้ังแต�จุดบรรจบระหว�างแม�น้ําป@าสักกับแม�น้ําเจ?าพระยา บริเวณเทศบาลตําบลหอรัตนชัย 
หมู�ท่ี2 ตําบลหอรัตนชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา กิโลเมตรท่ี 0 จนถึงแม�น้ําป@าสัก บริเวณเทศบาลตําบลหล�ม
สัก ตําบลหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ; กิโลเมตรท่ี 568 เปDนแหล�งน้ําประเภทท่ี 3 โดยมีค�าตํ่าสุด-
สูงสุด และค�าเฉลี่ยของคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ดังแสดงตามตามตาราง 

ตารางแสดงค;าต่ําสุด – สูงสุด และค;าเฉล่ียของคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ และบริเวณท่ีมีปRญหาคุณภาพน้ํา 
ของแม;น้ําป[าสัก จังหวัดสระบุรี ประจําป, 2556 

พารามิเตอร> ค;าตํ่าสุด ค;าสูงสุด ค;าเฉลี่ย มาตรฐานแหล;งนํ้า 
ประเภทท่ี 3 

บริเวณท่ีมีปRญหาคุณภาพนํ้า 

DO 4.0  มก./ล 7.0  มก./ล 5.8  มก./ล. ≥ 4.00   มก./ล. - 
BOD 1.9 มก./ล 5.6  มก./ล 3.4  มก./ล. ≤ 2.00  มก./ล. สะพานท?ายเมือง อ.เมือง (พค.56) 

สะพานท?ายเมือง อ.เมือง (สค.561) 
TCB 340  

MPN/100มล. 
160.000  

MPN/100มล. 
2.950  

MPN/100มล. 
≤ 20.000  

MPN/100มล. 
สะพานอดิเรกสาร อ.แก�งคอย (ธค.
55)สะพานอดิเรกสารอ.แก�งคอย 
(สค.562) 



 

 

พารามิเตอร> ค;าตํ่าสุด ค;าสูงสุด ค;าเฉลี่ย มาตรฐานแหล;งนํ้า 
ประเภทท่ี 3 

บริเวณท่ีมีปRญหาคุณภาพนํ้า 

FCB 170 
MPN/100มล. 

92.000  
MPN/100มล. 

2.350  
MPN/100มล. 

≤ 4.000  
MPN/100มล. 

สะพานท?ายเมือง อ.เมือง (สค.56) 
สะพานอดิเรกสาร อ.แก�งคอย (สค.
563) 

NH3 0.17 มก./ล 0.44  มก./ล 0.28  มก./ล. ≤ 0.50  มก./ล. - 
หมายเหตุ     *มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้าผิวดิน  ตามประกาศคณะกรรมารสิ่งแวดล?อมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. 

๒๕๓๗  
 1บริเวณท่ีค�า BOD สูงสุด     2บริเวณท่ีค�า TCB สูงสุด       3บริเวณท่ีค�า FCB สูงสุด      

 

จากตารางคุณภาพน้ําท่ีเปDนปvญหาสําคัญได?แก� ค�า BOD  TCB และ FCB   ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากน้ํา
ท้ิงจากภาคครัวเรือน  และเกษตรกรรม   ดังนั้นควรมีการรณรงค;ให?ประชาชนลดการใช?น้ําเพ่ือลดน้ําเสีย และมี
การจัดการน้ําเสียท่ีต?นทางโดยการบําบัดน้ําเสียท่ีบ?านเรือน นําน้ําท่ีบําบัดแล?วกลับมาใช?ประโยชน; องค;กร
ปกครองส�วนท?องถ่ินมีการจัดสร?างระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมท่ีมีอยู�ให?
มีประสิทธิภาพ   หรือส�งเสริมให?มีการบําบัดน้ําเสียในบ?านเรือนเบ้ืองต?นโดยใช?ถังบําบัดสําเร็จรูป 

ด?านเกษตรกรรม ลดการใช?ปุ�ยเคมี  ส�งเสริมการนําเของเสียมาทําปุ�ยอินทรีย; หรือกgาซชีวภาพ และใช?
ปุ�ยในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไม�มากจนตกค?างสะสมบนหน?าดิน  เปDนการลดค�าใช?จ�าย  ท้ังนี้การนําน้ําท่ีบําบัดแล?ว
จากระบบบําบัดรวมมาใช?ในการเกษตรก็เปDนการลดปริมาณน้ําท้ิงท่ีจะระบายลงสู�แหล�งน้ําสาธารณะ 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล?อมภาคท่ี 7 
 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
          เนื่องจากจังหวัดสระบุรี  เปDนจังหวัดท่ีมีโครงสร?างพ้ืนฐานเหมาะสมแก�การลงทุนด?าน
อุตสาหกรรมต�างๆ  พร?อมท้ังได?ถูกกําหนดให?เปDนศูนย;พัฒนาอุตสาหกรรมตอนบนการประกอบการอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเปDนกิจกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายอยู�หลายประเภท  ก็จะ
มีลักษณะของน้ําเสียแต�ต�างกันออกไป  แม?กระท่ังในโรงงานประเภทเดียวกัน  ลักษณะน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนนั้นยัง
แตกต�างกัน  และช�วงเวลาก็แตกต�างกัน 
 

คุณภาพอากาศ 
        สํานักงานสิ่งแวดล?อมภาคท่ี 7 ได?ดําเนินการติดตามตรวจสอบเฝJาระวังคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนท่ี

ควบคุมมลพิษ  ตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ป̀งบประมาณ 2556 ต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 โดยการเก็บตัวอย�างอากาศเพ่ือตรวจวัดปริมาณฝุ@นละอองในบรรยากาศ
ขนาดไม�เกิน 10 ไมครอน(PM-10)  “ โครงการติดตามตรวจสอบฝุ@นละอองในบรรยากาศเขตควบคุม
มลพิษฯ” จํานวน 2 สถานี ได?แก�   โรงเรียนบ?านคุ?งเขาเขียว  และสถานีวัดหน?าพระลาน จํานวน 4 ครั้ง/เดือน  
โดยใช?เครื่องเก็บตัวอย�างฝุ@นละอองแบบปริมาตรสูง(Gravimetric-High Volume)  พบว�า   

1. ตัวอย�างอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ?านคุ?งเขาเขียว จํานวนท้ังสิ้น 38 ตัวอย�าง พบ
ตัวอย�างอากาศท่ีมีปริมาณฝุ@นละอองฯ (PM-10)  สูงเกินมาตรฐาน 17 ตัวอย�าง คิดเปDนร?อยละ  44.7 ของ
ตัวอย�างท้ังหมด โดยปริมาณฝุ@นละอองสูงสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.539 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร   และ
ปริมาณฝุ@นละอองตํ่าสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร      

2. ตัวอย�างอากาศของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดหน?าพระลาน จํานวนท้ังสิ้น 38 ตัวอย�าง พบตัวอย�าง
อากาศท่ีมีปริมาณฝุ@นละอองฯ(PM-10)   สูงเกินมาตรฐาน 17 ตัวอย�าง คิดเปDนร?อยละ  44.7 ของตัวอย�าง
ท้ังหมด  โดยปริมาณฝุ@นละอองสูงสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.425 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร   และปริมาณฝุ@น
ละอองตํ่าสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร    



 

 

ท้ังนี้  ได?ผนวกผลการตรวจวัดปริมาณฝุ@นละอองในบรรยากาศ( PM-10) บริเวณสถานีตํารวจภูธรตําบล
หน?าพระลาน โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ  ของกรมควบคุมมลพิษ  จํานวนท้ังสิ้น 321 ตัวอย�าง  
พบตัวอย�างอากาศท่ีมีปริมาณฝุ@นละอองฯ(PM-10) สูงเกินมาตรฐาน 126 ตัวอย�าง  คิดเปDนร?อยละ  39.2 
ของตัวอย�างท้ังหมด   โดยปริมาณฝุ@นละอองสูงสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.351 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร   และ
ปริมาณฝุ@นละอองตํ่าสุดท่ีตรวจวัดได?เท�ากับ 0.026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก;เมตร และพบว�าปริมาณฝุ@นละอองท่ี
ตรวจวัดได?มีค�าสูงสุด และเกินมาตรฐานอยู�ในช�วงฤดูหนาว(พ.ย. – กลางเดือน ก.พ.) 
เสียงและความส่ันสะเทือน 

ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน ในป, พ.ศ.2554 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง จังหวัดสระบุรีมีค�า

อยู�ในช�วง 48.6 – 78.5 เดซิเบลเอ ค�าเฉลี่ยรายป̀เท�ากับ 66.4 เดซิเบลเอ จํานวนวันท่ีเกินมาตรฐาน 131 วัน ใน
การตรวจวัด 365 วัน คิดเปDนร?อยละ 36 (ค�ามาตรฐานอยู�ท่ี 70 เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป, พ.ศ.2554 
สถานีตรวจวัด ณ วัดถ?าศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง จังหวัดสระบุรี

มีค�าอยู�ในช�วง 50.8 – 66.0 เดซิเบลเอ ค�าเฉลี่ยรายป̀เท�ากับ 55.9 เดซิเบลเอ ไม�มีจํานวนวันท่ีเกินมาตรฐาน 
ในการตรวจวัด 365 วัน (ค�ามาตรฐานอยู�ท่ี 70 เดซิเบลเอ) 

สถานีตรวจวัด ณ อบต.หน?าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง จังหวัด
สระบุรีมีค�าอยู�ในช�วง 48.6 – 78.5 เดซิเบลเอ  
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล?อมภาคท่ี 7 
 

อากาศและเสียง 

-  คุณภาพอากาศ 
บริเวณตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามแนวเขตการปกครอง

ท?องถ่ินท้ังตําบล ซ่ึงอยู�ในเขตเทศบาลตําบลและองค;การบริหารส�วนตําบล ได?รับการประกาศเปDนเขตควบคุม
มลพิษตามความในมาตรา ๕๙ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล?อมแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล?อมแห�งชาติมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ และประกาศลงใน                 
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากมีปvญหามลภาวะทางอากาศด?านฝุ@นละอองอย�าง
รุนแรงและต�อเนื่องมาต้ังแต�ป̀ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ โดยมีปริมาณฝุ@นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉลี่ยสูงสุดเกิน
มาตรฐาน (๑๒๐ µg/m๓) ในแต�ละเดือน โดยเฉพาะในช�วงฤดูหนาวและฤดูแล?ง อันมีสาเหตุมาจากมีการ
ประกอบการเหมืองหิน และระเบิดย�อยหินเปDนจํานวนมากในบริเวณดังกล�าว (โรงโม� บด ย�อยหิน 26 แห�ง  
เหมืองหิน 8 แห�ง) รวมท้ังกิจกรรมต�อเนื่อง ได?แก� การขนส�ง และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต;ขาว และการแต�งแร�  

กรมควบคุมมลพิษได?ติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ๒ บริเวณ คือ  
(๑) บริเวณโรงเรียนหน?าพระลาน ตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเม่ือป̀ 

๒๕๔๙ ได?ย?ายสถานีตรวจวัดฯ ไปต้ังอยู�ท่ีสถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน  
(๒) บริเวณสถานีดับเพลิงเขาน?อย ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี โดยบริเวณตําบล 

หน?าพระลานเปDนชุมชนท่ีมีการประกอบกิจการ เหมืองหิน, โรงโม� บด ย�อยหิน และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข?องเปDน
จํานวนมากซ่ึงเปDนแหล�งกําเนิดฝุ@นละออง สําหรับสถานีดับเพลิงเขาน?อยเปDนชุมชนเมืองท่ีไม�มีการประกอบ
กิจการเช�นเดียวกับบริเวณตําบลหน?าพระลาน การติดต้ังสถานีตรวจวัดใน ๒ บริเวณดังกล�าว เพ่ือใช?อ?างอิง
เปรียบเทียบข?อมูล โดยผลการตรวจวัดในสถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน มีค�าฝุ@นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
ติดต�อกันหลายวันในแต�ละเดือนโดยเฉพาะในช�วงฤดูหนาว และฤดูแล?ง 



 

 

ตาราง ข?อมูลคุณภาพอากาศ ป̀ ๒๕50 – ๒๕๕7 

เดือน 
ผลการตรวจวัดฝุ[นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) 

(จํานวนวันท่ีเกินมาตรฐาน/ จํานวนวันท่ีตรวจวัด) 
ป, ๒๕๕๐ ป, ๒๕๕๑ ป, ๒๕๕๒ ป, ๒๕๕๓ ป, ๒๕๕4 ป, ๒๕๕5 ป, ๒๕๕6 ป, 2557 

มกราคม ๒๔/๒๖ ๑๘/๓๑ ๑๔/๓๐ ๑๖/๓๑ 19/31 11/31 25/31 24/31 
กุมภาพันธ; ๑๒/๒๘ ๑๓/๒๙ ๑๘/๒๘ ๓/๒๘ 16/28 19/29 11/14 7/28 
มีนาคม ๖/๓๑ ๑๑/๓๑ ๕/๓๑ ๑๐/๓๑ 12/23 15/31 5/31 5/28 
เมษายน ๗/๒๗ ๒/๓๐ ๕/๓๐ ๐/๓๐ 8/30 3/26 5/30 0/28 

พฤษภาคม ๑/๓๑ ๐/๓๑ ๕/๓๑ ๑/๓๑ 1/31 0/31 1/31 0/31 
มิถุนายน ๒/๓๐ ๒๐/๒๘ ๐/๓๐ ๐/๓๐ 0/30 0/30 0/30 0/30 
กรกฎาคม ๔/๓๑ ๐/๓๑ ๐/๓๑ ๐/๓๑ 0/29 0/31 0/29 0/31 
สิงหาคม ๐/๓๑ ๐/๓๑ ๔/๓๑ ๒/๓๑ 1/22 0/31 0/31 0/28 
กันยายน ๕/๓๐ ๐/๓๐ ๑/๓๐ ๖/๒๙ 0/30 10/30 2/30 5/30 
ตุลาคม ๗/๓๑ ๑/๓๑ ๑๑/๓๑ ๗/๓๑ 6/31 26/31 16/31  

พฤศจิกายน ๑๔/๓๐ ๐/๓๐ ๑๑/๓๐ ๑๓/๒๘ 11/30 25/30 9/24  
ธันวาคม ๒๐/๓๑ ๑๓/๓๑ ๒๑/๓๑ ๑๔/๓๐ 5/31 28/31 21/31  

รวม ๑๐๒/๓๓๑ ๕๘/๓๖๔ ๙๕/๓๖๔ ๗๒/๓๖๑ 79/346 137/362 95/343 41/265 

 
กราฟแสดงค;าเฉล่ียรายเดือนของปริมาณฝุ[นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง 

ป, 2550 - 2556 (บริเวณหน�าสถานีตํารวจภูธรหน�าพระลาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงค;าเฉล่ียรายเดือนของปริมาณฝุ[นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง 
ป, ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ (บริเวณสถานีดับเพลิงเขาน�อย ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุร 

 
 
 
 
 

ค�าเฉลี่ย ๒๔ ชม.(มคก./ ลบ.)
ม.) 

เดือน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ : เดือนกุมภาพันธ; ๒๕๕๒ – เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ไม�มีผลการตรวจวัด 
 คุณภาพอากาศในป, พ.ศ.2556 

จากสถานีตรวจวัด สถานีตําตรวจภูธรตําบลหน?าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
กgาซซัลเฟอร;ไดออกไซด; (SO2) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 17 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�

ท่ี 1 ppb ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  
กgาซไนโตรเจนไดออกไซต; (NO2) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 100 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 

อยู�ท่ี 23 ppb ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 
กgาซคาร;บอนมอนอกไซด; (CO) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 2.2 ppm ตํ่าสุด 0 ppm ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 

อยู�ท่ี 0.48 ppm ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  
กgาซคาร;บอนมอนอกไซด; (CO) ค�าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 1.43 ppm ตํ่าสุด 0 ppm ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 

อยู�ท่ี 0.48 ppm ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  
กgาซโอโซน (O3) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 132 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�ท่ี 15 ppb 

มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 27 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,090 ครั้ง 
กgาซโอโซน (O3) ท่ีค�าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 90 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�ท่ี 15 ppb มี

ค�าสูงเกินมาตรฐาน 72 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,409 ครั้ง 
ฝุ@นละอองขนาดเล็กไม�เกิน 10 ไมครอน (PM๑๐) ท่ีค�าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 352 ไมโครกรัมต�อ

ลูกบาศก;เมตร ตํ่าสุด 17 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก;เมตร ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�ท่ี 101 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก;เมตร 
มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 95 จากการตรวจวัด 343 ครั้ง 

จากสถานีตรวจวัด สถานีดับเพลิงเขาน?อย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  
กgาซซัลเฟอร;ไดออกไซด; (SO2) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 89 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�

ท่ี 3 ppb ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  
กgาซไนโตรเจนไดออกไซต; (NO2) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 82 ppb ตํ่าสุด 32 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 

อยู�ท่ี 16 ppb ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 

 
ค�าเฉลี่ย ๒๔ ชม.(มคก./ ลบ.)ม.) 

เดือน 



 

 

กgาซคาร;บอนมอนอกไซด; (CO) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 2.6 ppm ตํ่าสุด 0 ppm ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 
อยู�ท่ี 0.4 ppm ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  

กgาซคาร;บอนมอนอกไซด; (CO) ค�าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 1.5 ppm ตํ่าสุด 0 ppm ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ 
อยู�ท่ี 0.5 ppm ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน  

กgาซโอโซน (O3) ท่ีค�าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 115 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�ท่ี 21 ppb 
มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 10 ครั้ง ในการตรวจวัด 7,758 ครั้ง 

กgาซโอโซน (O3) ท่ีค�าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุด 93 ppb ตํ่าสุด 0 ppb ค�าเฉลี่ยตลอดป̀ อยู�ท่ี 21 ppb มี
ค�าสูงเกินมาตรฐาน 44 ครั้ง ในการตรวจวัด 8,056 ครั้ง 

ฝุ@นละอองขนาดเล็กไม�เกิน 10 ไมครอน (PM๑๐) ท่ีค�าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 53 ไมโครกรัมต�อ
ลูกบาศก;เมตร ตํ่าสุด 7 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก;เมตร ไม�มีค�าสูงเกินมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
- เสียง 

ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน ในป, พ.ศ.2553 
 สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 

24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 57.๘ – 7๓.0 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 354 วัน มีจํานวนวันท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ จํานวน 178 วัน คิดเปDนร?อยละ 50 แต�มีค�า
ระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ีอันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป, พ.ศ.255๓ 
สถานีตรวจวัด ณ องค;การบริหารส�วนตําบลหน?าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียง

เฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 50.9 – 66.4 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 352 วัน ไม�มี
วันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

ภาพ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ                    
ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน              
ตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ภาพ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ                
ณ สถานีดับเพลิงเขาน?อย                              
ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 
 



 

 

สถานีตรวจวัด ณ วัดถํ้าศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง                
มีค�าอยู�ในช�วง 44.0 – 69.2 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 365 วัน ไม�มีวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขาน?อย ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง                  
49.6 – 69.5 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 351 วัน ไม�มีวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน
ว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป̀ พ.ศ.2553 ของจังหวัดสระบุรีท้ัง 3 
สถานีตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีอยู�ในเกณฑ;มาตรฐาน ไม�มีผลกระทบต�อประชาชน 

ตาราง ระดับเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ป̀ 255๓ 

ลักษณะพ้ืนท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
(dBA)24 ชั่วโมง % >70 

จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน >70 
พ้ืนท่ีริมถนน 
สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน 

 
57.8 

 
73.0 

 
50 

 
354 

 
178 

พ้ืนท่ีท่ัวไป  
อบต.หน?าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถํ้าศรีวิไล อ. เฉลิมพระเกียรติ 
สถานีดับเพลิงเขาน?อย 

 
50.9 
44.0 
49.6 

 
66.4 
69.2 
69.5 

 
0 
0 
0 

 
352 
364 
351 

 
0 
0 
0 

 

ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน ในป, พ.ศ.2554 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 

24 ชั่วโมง มีค�าอยู� ในช�วง 48.6 – 78.5 เดซิเบลเอ  จากจํานวนวัน ท่ีตรวจวัด ท้ังหมด 365 วัน                    
มีจํานวนวันท่ี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 131 วัน คิดเปDน
ร?อยละ 36 ของการตรวจวัดท้ังหมด แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ี
อันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป, พ.ศ.2554 
สถานีตรวจวัด ณ องค;การบริหารส�วนตําบลหน?าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียง

เฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 50.8 – 66.0 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 365 วัน ไม�มี
วันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

สถานีตรวจวัด ณ วัดถํ้าศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�า
อยู�ในช�วง 42.4 – 72.0 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 352 วัน มีจํานวนวันท่ี ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง เกินกว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 1 วัน คิดเปDนร?อยละ 0.3 ของการตรวจวัดท้ังหมด 
แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ีอันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขาน?อย ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง                  
45.6 – 68.3 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 341 วัน ไม�มีวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน
ว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

 



 

 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป̀ พ.ศ.2554 ของจังหวัดสระบุรีท้ัง 3 
สถานีตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ;มาตรฐาน  

ตาราง ระดับเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ป̀ 2554 

ลักษณะพ้ืนท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
(dBA)24 ชั่วโมง % >70 

จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน >70 
พ้ืนท่ีริมถนน 
สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน 

 
48.6 

 
78.5 

 
36 

 
365 

 
131 

พ้ืนท่ีท่ัวไป  
อบต.หน?าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถํ้าศรีวิไล อ. เฉลิมพระเกียรติ 
สถานีดับเพลิงเขาน?อย 

 
50.8 
42.4 
45.6 

 
66.0 
72.0 
68.3 

 
0 

0.3 
0 

 
365 
352 
341 

 
0 
1 
0 

 

ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน ในป, พ.ศ.255๕ 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 

ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง ๕๑.๕ – ๗๒.๓ เดซิเบลเอ  จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 366 วัน มีจํานวนวันท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน ๒1 วัน คิดเปDนร?อยละ 6 ของการ
ตรวจวัดท้ังหมด แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ีอันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป, พ.ศ.255๕ 
สถานีตรวจวัด ณ องค;การบริหารส�วนตําบลหน?าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย 

(Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 50.3 – 66.8 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 364 วัน ไม�มีวันท่ี
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

สถานีตรวจวัด ณ วัดถํ้าศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 
43.8 – 68.3 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 341 วัน ไม�มีวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน
ว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

สถานีตรวจวัด ณ สถานี ดับเพลิงเขาน?อย ระดับเสียงเฉลี่ย  (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู� ในช�วง                  
55.8 – 72.1 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 332 วัน มีจํานวนวันท่ี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
เกินกว�าค�ามาตรฐานท่ี  70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 2 วัน  คิดเปDนร?อยละ 1 ของการตรวจวัด ท้ังหมด                
แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ีอันตราย 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป̀ พ.ศ.2555 ของจังหวัดสระบุรีท้ัง 3 สถานี
ตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ;มาตรฐาน  

 
ตาราง ระดับเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ป̀ 2555 

ลักษณะพ้ืนท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
(dBA)24 ชั่วโมง % >70 

จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน > 70 
พ้ืนท่ีริมถนน 
สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน 

 
51.5 

 
72.3 

 
6 

 
366 

 
21 



 

 

พ้ืนท่ีท่ัวไป  
อบต.หน?าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถํ้าศรีวิไล อ. เฉลิมพระเกียรติ 
สถานีดับเพลิงเขาน?อย 

 
50.3 
43.8 
55.8 

 
66.8 
68.3 
72.1 

 
0 
0 
1 

 
364 
341 
332 

 
0 
0 
2 

 
ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน ในป, พ.ศ.2556 
สถานีตรวจวัด ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 

24 ชั่วโมง มีค�าอยู� ในช�วง 70.5 – ๗9.4 เดซิเบลเอ  จากจํานวนวัน ท่ีตรวจวัด ท้ังหมด 282 วัน                  
มีจํานวนวันท่ี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ มีจํานวน 282 วัน คิดเปDน
ร?อยละ 100 ของการตรวจวัดท้ังหมด แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ี
อันตราย 

ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป, พ.ศ.2556 
สถานีตรวจวัด ณ องค;การบริหารส�วนตําบลหน?าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียง

เฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค�าอยู�ในช�วง 48.1 – 72.7 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 350 วัน มี
จํานวนวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ จํานวน 1 วัน คิดเปDน                
ร?อยละ 0.3 ของการตรวจวัดท้ังหมด แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ี
อันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ วัดถํ้าศรีวิไล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง               
มีค�าอยู�ในช�วง 49.0 – 72.6 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 336 วัน มีจํานวนวันท่ีระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ จํานวน 4 วัน คิดเปDนร?อยละ 1.2 ของการตรวจวัด
ท้ังหมด แต�มีค�าระดับเสียงสูงสุดไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ซ่ึงเปDนค�าระดับเสียงท่ีอันตราย 

สถานีตรวจวัด ณ สถานีดับเพลิงเขาน?อย อําเภอเมืองสระบุรี ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
มีค�าอยู�ในช�วง 55.3 – 69.3 เดซิเบลเอ จากจํานวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 365 วัน ไม�มีวันท่ีระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง เกินว�าค�ามาตรฐานท่ี 70 เดซิเบลเอ  

 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ในป̀ พ.ศ.2556 ของจังหวัดสระบุรีท้ัง 3 

สถานีตรวจวัด ระดับเสียงของจังหวัดสระบุรีส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ;มาตรฐาน  
 
ตาราง ระดับเสียงรายป̀ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ป̀ 2556 

ลักษณะพ้ืนท่ี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
(dBA)24 ชั่วโมง % >70 

จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน >70 
พ้ืนท่ีริมถนน 
สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน 

 
70.5 

 
79.4 

 
100 

 
282 

 
282 

พ้ืนท่ีท่ัวไป  
อบต.หน?าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ 
วัดถํ้าศรีวิไล อ. เฉลิมพระเกียรติ 
สถานีดับเพลิงเขาน?อย อ.เมืองสระบุรี 

 
48.1 
49.0 
53.3 

 
72.7 
72.6 
69.3 

 
0.3 
1.2 
0.0 

 
350 
336 
365 

 
1 
4 
0 



 

 

 
ตาราง ระดับเสียงรายเดือนป̀ 2556 ประเภทพ้ืนท่ีริมถนน  

ณ สถานีตํารวจภูธรหน?าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)24 ชั่วโมง 

% >70 
จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย วันตรวจ วัน >70 
มกราคม 70.5 79.4 72.1 100 31 31 
กุมภาพันธ; 71.8 72.6 72.1 100 28 28 
มีนาคม 71.6 74.1 72.4 100 31 31 
เมษายน 71.1 74.8 72.3 100 30 30 
พฤษภาคม 71.3 74.3 72.0 100 31 31 
มิถุนายน 71.5 72.8 72.1 100 30 30 
กรกฎาคม 71.1 72.6 72.1 100 31 31 
สิงหาคม 71.7 72.6 72.2 100 31 31 
กันยายน 72.1 72.6 72.3 100 15 15 
ตุลาคม 71.5 72.5 72.2 100 19 19 
พฤศจิกายน 71.5 72.6 71.9 100 5 5 
ธันวาคม - - - - - - 
สรุปท้ังป̀ 70.5 79.4 72.2 100 282 282 

 
 

ตาราง ระดับเสียงรายเดือนป̀ 2556 ประเภทพ้ืนท่ีท่ัวไป  
ณ สถานีดับเพลิงเขาน?อย อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)24 ชั่วโมง 

% >70 
จํานวนวัน 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย วันตรวจ วัน >70 
มกราคม 56.4 63.7 58.5 0 31 0 
กุมภาพันธ; 55.2 65.9 61.9 0 28 0 
มีนาคม 59.8 67.1 62.0 0 31 0 
เมษายน 59.2 69.3 62.9 0 30 0 
พฤษภาคม 55.1 69.2 61.3 0 31 0 
มิถุนายน 53.3 56.7 55.1 0 30 0 
กรกฎาคม 53.6 59.9 55.6 0 31 0 
สิงหาคม 53.4 59.0 55.8 0 31 0 
กันยายน 54.1 58.1 56.4 0 30 0 
ตุลาคม 55.0 59.4 56.9 0 31 0 
พฤศจิกายน 55.2 65.1 57.9 0 30 0 
ธันวาคม 55.5 65.0 58.9 0 31 0 



 

 

กราฟแสดงระดับเสียงรายเดือนป, 2556 ประเภทพ้ืนท่ีริมถนน 
ณ สถานีตํารวจภูธรหน�าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 

 
หมายเหตุ : เดือนธันวาคม ๒๕๕6 ไม�มีการตรวจวัด 
 

กราฟแสดงระดับเสียงรายเดือนป, 2556 ประเภทพ้ืนท่ีท่ัวไป 
ณ สถานีดับเพลิงเขาน�อย อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

 
 

สถานการณ>ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 
  ปvญหาขยะเปDนปvญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีข?างเคียง
ชุมชนเมือง ซ่ึงมีการขยายตัวของชุมชนตามทิศทางการพัฒนาด?านต�างๆ ซ่ึงปvจจุบันปริมาณขยะในเขตชุมชนเมือง 
เริ่มจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และยังไม�ได?รับการจัดการ อย�างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล  
  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัดสระบุรี มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึน รวมป̀ละ 250,074.55 ตัน 
เฉลี่ยวันละ 685.14 ตัน/วัน มีองค;กรปกครองส�วนท?องถ่ิน (อปท.) จํานวนท้ังสิ้น 108 แห�ง อปท.ท่ีให?บริการ

คา่มาตรฐาน 

คา่มาตรฐาน 



 

 

เก็บขยะจํานวน 78 แห�ง ดําเนินการเก็บขนขยะได? รวม 478.7 ตัน/วัน จากขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให?บริการ
จํานวน 584.13 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยท่ีอยู�นอกเขตพ้ืนท่ีให?บริการ 101.0 ตัน/วัน  

ตาราง ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกับจํานวนประชากรในเขตองค;กรปกครองส�วนท?องถ่ินจังหวัดสระบุรี  

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 

(คน) 
อัตราการเกิดขยะ 

(กก./คน/วัน) 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

(ตัน/วัน) 
อ.เมืองสระบุรี 
ทม.สระบุรี 62,742.00 1.15 72.15 
ทต.ปaอกแปaก 634.00 1.02 1.00 
ทต.กุดนกเปล?า  4,929.00 1.02 5.03 
ทต.ตะกุด  3,801.00 1.02 3.88 
อบต.โคกสว�าง  2,960.00 0.91 2.69 
อบต.ดาวเรือง  4,496.00 0.91 5.00 
อบต.ตลิ่งชัน  4,011.00 0.91 6.00 
อบต.ปากข?าวสาร  7,678.00 0.91 10.00 
อบต.หนองโน  3,046.00 0.91 2.77 
อบต.หนองปลาไหล  13,100.00 0.91 11.92 
อบต.หนองยาว  6,863.00 0.91 7.00 
อ.พระพุทธบาท 
ทม.พระพุทธบาท 49,572.00 1.15 57.01 
ทต.พุกร�าง 4,607.00 1.02 5.00 
ทต.ธารเกษม 3,278.00 1.02 3.34 
อบต.นายาว 3,509.00 0.91 3.19 
อบต.เขาวง 2,686.00 0.91 2.44 
อบต.พุคําจาน  2,460.00 0.91 2.24 
อบต.หนองแก  3,821.00 0.91 3.48 
อบต.ห?วยป@าหวาย  4,097.00 0.91 6.00 
อ.แก;งคอย 
ทม.แก�งคอย 12,172.00 1.15 15.00 
ทม.ทับกวาง 16,977.00 1.15 19.52 
อบต.ชะอม 5,725.00 0.91 5.21 
อบต.ชําผักแพว 5,547.00 0.91 5.05 
อบต.ตาลเด่ียว 8,689.00 0.91 7.91 
อบต.เตาปูน 2,158.00 0.91 2.00 



 

 

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 

(คน) 
อัตราการเกิดขยะ 

(กก./คน/วัน) 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

(ตัน/วัน) 
อบต.ท�าคล?อ 4,055.00 0.91 3.69 
อบต.ท�าตูม 2,077.00 0.91 1.89 
อบต.ท�ามะปราง 3,071.00 0.91 2.79 
อบต.บ?านป@า 8,454.00 0.91 8.00 
อบต.สองคอน 6,779.00 0.91 6.17 
อบต.ห?วยแห?ง 6,365.00 0.91 5.79 
อบต.หินซ?อน 3,063.00 0.91 2.79 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ทต.หน?าพระลาน 7,805.00 1.02 8.00 
อบต.เขาดินพัฒนา 2,226.00 0.91 2.03 
อบต.บ?านแก?ง 2,605.00 0.91 8.00 
อบต.ผึ้งรวง 2,154.00 0.91 1.96 
อบต.พุแค 6,325.00 0.91 8.00 
อบต.หน?าพระลาน  4,562.00 0.91 4.15 
อบต.ห?วยบง  4,000.00 0.91 4.00 
อ.เสาไห� 
ทต.บ?านยาง 1,033.00 1.02 1.05 
ทต.สวนดอกไม? 3,415.00 1.02 4.00 
ทต.เสาไห? 3,300.00 1.02 3.50 
ทต.เมืองเก�า 3,257.00 1.02 3.32 
ทต.หัวปลวก 2,558.00 1.02 2.61 
ทต.ต?นตาล-พระยาทด 3,549.00 1.02 4.00 
อบต.ช?างไทยงาม 2,660.00 0.91 6.00 
อบต.บ?านยาง 2,470.00 0.91 3.00 
อบต.ม�วงงาม 2,165.00 0.91 1.97 
อบต.เริงราง 3,198.00 0.91 15.00 
อ.ดอนพุด 
ทต.ดอนพุด 4,766.00 1.02 6.00 
อบต.ดงตะงาว  2,043.00 0.91 1.86 
อ.บ�านหมอ 
ทต.ท�าลาน 8,372.00 1.02 8.54 
ทต.บ?านหมอ 3,612.00 1.02 3.68 



 

 

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 

(คน) 
อัตราการเกิดขยะ 

(กก./คน/วัน) 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

(ตัน/วัน) 
ทต.ตลาดน?อย 5,500.00 1.02 10.00 
ทต.บางโขมด 5,699.00 1.02 8.00 
ทต.สร�างโศก 5,778.00 1.02 6.00 
อบต.โคกใหญ� 3,139.00 0.91 2.86 
อบต.เมืองขีดขิน  5,519.00 0.91 6.00 
อบต.ไผ�ขวาง 2,711.00 0.91 2.47 
อบต.หนองบัว 3,500.00 0.91 20.00 
อ.มวกเหล็ก 
ทต.มวกเหล็ก 6,543.00 1.02 8.00 
อบต.ซับสนุ�น 4,755.00 0.91 5.25 
อบต.มวกเหล็ก 7,188.00 0.91 6.54 
อบต.มิตรภาพ 6,339.00 0.91 5.77 
อบต.ลําพญากลาง 10,921.00 0.91 9.94 
อบต.ลําสมพุง 3,876.00 0.91 3.53 
อบต.หนองย�างเสือ 5,534.00 0.91 5.04 
อ.วังม;วง 
ทต.วังม�วง 3,708.00 1.02 3.78 
ทต.คําพราน 3,328.00 1.02 5.00 
ทต.แสลงพัน 2,961.00 1.02 3.02 
อบต.วังม�วง 4,465.00 0.91 4.06 
อ.วิหารแดง 
ทต.วิหารแดง 4,239.00 1.02 10.00 
ทต.หนองหมู 1,477.00 1.02 2.00 
อบต.คลองเรือ 7,227.00 0.91 6.58 
อบต.เจริญธรรม 5,892.00 0.91 5.36 
อบต.บ?านลํา 5,943.00 0.91 5.41 
อบต.วิหารแดง  3,587.00 0.91 3.26 
 อบต.หนองสรวง  5,823.00 0.91 5.30 
 อบต.หนองหมู  3,865.00 0.91 3.52 
อ.หนองแค 
ทต.คชสิทธิ์ 1,290.00 1.02 2.00 
ทต.หนองแค 13,222.00 1.02 14.00 



 

 

จังหวัดสระบุรี 
ประชากร 

(คน) 
อัตราการเกิดขยะ 

(กก./คน/วัน) 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

(ตัน/วัน) 
ทต.หินกอง 9,141.00 1.02 9.32 
ทต.ไผ�ต่ํา 5,576.00 1.02 8.00 
อบต.กุ�มหัก 3,486.00 0.91 3.17 
อบต.คชสิทธิ์ 3,093.00 0.91 2.81 
อบต.โคกตูม-โพนทอง 1,925.00 0.91 1.75 
อบต.โคกแย? 10,048.00 0.91 17.00 
อบต.บัวลอย  2,948.00 0.91 2.68 
อบต.หนองแขม 2,347.00 0.91 2.14 
อบต.หนองไข�น้ํา 3,681.00 0.91 7.00 
อบต.หนองจรเข? 4,164.00 0.91 3.79 
อบต.หนองจิก 2,638.00 0.91 2.40 
อบต.หนองนาก 3,308.00 0.91 4.00 
อบต.หนองปลาหมอ 3,893.00 0.91 6.00 
อบต.หนองปลิง 3,109.00 0.91 4.00 
อบต.หนองโรง 3,947.00 0.91 3.59 
อบต.ห?วยขม้ิน 4,129.00 0.91 3.76 
อบต.ห?วยทราย 3,819.00 0.91 3.48 
อ.หนองแซง 
ทต.หนองแซง 1,248.00 1.02 3.00 
อบต.ไก�เส�า 2,354.00 0.91 2.14 
อบต.โคกสะอาด 2,129.00 0.91 1.94 
อบต.ม�วงหวาน 2,874.00 0.91 2.62 
อบต.หนองกบ 3,075.00 0.91 5.00 
อบต.หนองหัวโพ 2,619.00 0.91 2.38 
อ.หนองโดน 
ทต.หนองโดน 2,857.00 1.02 4.00 
อบต.ดอนทอง 2,847.00 0.91 2.59 
อบต.บ?านกลับ 4,286.00 0.91 3.90 
อบต.หนองโดน 3,692.00 0.91 3.36 
รวมท้ังหมด (ตัน/วัน) 592,759.00 102.54 685.14 
รวมท้ังหมด (ตัน/ป,)     250,074.55  

 



 

 

     ปRญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 

 สถานการณ;ปvญหาขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการขยะขององค;กรปกครองส�วนท?องถ่ินส�วนใหญ�ยัง
ไม�ถูกหลักสุขาภิบาล หรือมีพ้ืนท่ีกําจัดขยะแต�ไม�ได?รับความเห็นชอบจากประชาชนบริเวณใกล?เคียง ไม�มีการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาประโยชน;เพ่ือลดปริมาณขยะ เช�น มูลฝอยเป̀ยกสามารถนํามาทําเปDนปุ�ยหมักได? หรือถ?ามี
ปริมาณมากพอ สามารถผลิต BIO-GAS ได? ส�วนพลาสติก กระดาษ และโลหะสามารถแยกนําไป Recycle    ทํา
ให?เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล?อมในด?านกลิ่น น้ําเสีย แมลงและสัตว;นําโรค และผลกระทบในด?านทัศนียภาพ 
ดังเช�นปvญหาท่ีประชาชนร?องเรียนเรื่อยมา 
      การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปRจจุบัน  
      จังหวัดสระบุรีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เปDน 

1) แบบฝvงกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 4 แห�ง ได?แก� ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองสระบุรี องค;การบริหารส�วนตําบลท�าคล?อ องค;การบริหารส�วนตําบลพุแค องค;การ
บริหารส�วนตําบลห?วยบง               

2) การเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump)  จํานวน 2 แห�ง ได?แก� เทศบาลตําบลหนองแค และ
องค;การบริหารส�วนตําบลหนองจรเข?  

3) นําไปใช?เปDนพลังงาน (WASTE TO ENERGY) จํานวน 62 แห�ง   
 

ตาราง   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสระบุรี 

ผู�ดําเนินการ 
อปท./ส;วนราชการ/เอกชน 

ท่ีเข�าร;วมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะท่ี
เข�าระบบ 
(ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองสระบุรี อบต.ท�าคล?อ, อบต.พุแค, อบต.ห?วยบง 
Sanitary/ 

Engineer Landfill 

(ขนาด 101 ไร�) 
72.48 

เทศบาลเมือง 
พระพุทธบาท 

ทต.หนองโดน, อบต.บ?านกลับ, อบต.เขาวง 
อบต.บ?านยาง, ทต.หัวปลวก, อบต.เริงราง, 
ทต.ต?นตาล-พระยาทด, อบต.ดาวเรือง,  
อบต.หัวยป@าหวาย, อบต.ผึ้งรวง,  

Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 160 ไร�) 
82.7 

เทศบาลตําบล 
หน?าพระลาน 

- 
Open Dump 
/Open Burn 

(ขนาด 12 ไร�) 
8 

เทศบาลตําบล 
ปaอกแปaก 

- 
Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 1.5 ไร�) 
1 

องค;การบริหารส�วน
ตําบลหนองโน 

- 
Open Dump/ 
Open Burn 

  (ขนาด 1.3 ไร�) 
0.5 

องค;การบริหารส�วน ทต.ดอนพุด, ทต.ตลาดน?อย,   

WASTE TO ENERGY 68.2 



 

 

ผู�ดําเนินการ 
อปท./ส;วนราชการ/เอกชน 

ท่ีเข�าร;วมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะท่ี
เข�าระบบ 
(ตัน/วัน) 

ตําบลขีดขิน อบต.หนองบัว, ทต.สร�างโศก,  
ทต.บางโขมด,ทต.ท�าลาน, ทต.บ?านหมอ 

(ขนาด 40 ไร�) 

เทศบาลตําบล
มวกเหล็ก 

- 
Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 20 ไร�) 
8 

เทศบาลตําบลพุกร�าง - 
Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 2 ไร�) 
5 

องค;การบริหารส�วน
ตําบลตาลเด่ียว 

- 
Open Dump/ 
Open Burn 

 (ขนาด 50 ไร�) 
6 

องค;การบริหารส�วน
ตําบลซับสนุ�น 

- 
Open Dump/ 
Open Burn 

 (ขนาด 50 ไร�) 
5.25 

องค;การบริหารส�วน
ตําบลลําพญากลาง 

- 

Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 5 ไร�) 
 

2 

เทศบาลตําบลวังม�วง - 
Open Dump/ 
Open Burn 

(ขนาด 10 ไร�) 
2 

เทศบาลตําบล 
หนองแค 

อบต.หนองจรเข? 
Control Dump 
(ขนาด 18 ไร�) 

15 

บริษัททีพีไอ โพลีน 

อบต.มวกเหล็ก, ทต.แสลงพัน, ทต.วิหารแดง 
ทต.คําพราน, ทต.หนองหมู, อบต.เจริญธรรม
อบต.หนองปลิง, อบต.โคกแย
, ทต.หินกอง                  
อบต.หนองจิก, อบต.หนองนาก, ทต.ไผ�ต่ํา 
ทต.คชสิทธ ,  อบต.หนองไข�น้ํา, อบต.ไก�เส�า 
อบต.ห
วยขม้ิน, อบต.หนองปลาหมอ 
อบต.ห
วยทราย, อบต.หนองกบ,อบต.ตลิ่งชัน
อบต.ม�วงงาม, ทต.เมืองเก�า, ทต.หนองแซง            
ทต.เสาไห
, ทต.ช
างไทยงาม, ทต.บ
านยาง 
ทต.สวนดอกไม
, ทม.แก�งคอย, อบต.ท�าตูม                          

WASTE TO 
ENERGY 

(ขนาด 20 ไร�) 
207.47 



 

 

ผู�ดําเนินการ 
อปท./ส;วนราชการ/เอกชน 

ท่ีเข�าร;วมกําจัด 
วิธีการกําจัด 

ปริมาณขยะท่ี
เข�าระบบ 
(ตัน/วัน) 

อบต.สองคอน, , อบต.ห
วยแห
งทม.ทับกวาง, 
อบต.บ
านป9า, อบต.เตาปูนอบต.มิตรภาพ, 
อบต.หน
าพระลาน, อบต.บ
านแก
ง,                   
อบต.เขาดินพัฒนา, ทต.กุดนกเปล
า,                 
อบต.หนองยาว, ทต.ตะกรุดอบต.โคกสว�าง, 
อบต.หนองปลาไหล, อบต.ปากข
าวสาร 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล?อมภาคท่ี 7 : 2557 

  สําหรับองค;กรปกครองส�วนท?องถ่ินอ่ืนๆ ยังมีการดําเนินการท่ียังไม�ถูกสุขลักษณะ คือ เปDนการกําจัด
แบบเทกอง ไถกลบ หรือเผา และองค;กรปกครองสวนท?องถ่ินบางก็ยังไม�มีการจัดการขยะเลยโดยประชาชนจะ
ดําเนินการกําจัดกันเอง 

ตาราง  พ้ืนท่ี ขนาดการเกิดขยะสะสมในจังหวัดสระบุรี 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ผู�ดําเนินการ 

การประเมินขยะสะสมใน site ไม;ถูกต�อง 

ที่อยู; 

พิกัด (UTM) 
ขนาดของกองขยะ 

(เมตร) 
ปริมาตร

ขยะ 
ความ

หนาแน;น 
ปริมาณ

ขยะสะสม 

แกน X แกน Y อปท. เอกชน ระบุชื่อ กว�าง ยาว 
สูง     

(สูง+
ลึก) 

(ลบ.ม.) 
(ตัน/ลบ.

ม.) 
ตัน 

1.บ?านโคกดินแดง   
หมู� 11 ต.พุแค  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 

709781.91 1622846.37 1 
 

ทม.สระบุรี 
     

- 

2.บ?านพุขามหวาน หมู� 5              
ต.พระพุทธบาท  
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

690472.43 1629099.57 1 
 

ทม.พระพุทธบาท 200 300 8 480000 0.3 144,000 

3.บ?านหนองสามห?าง หมู� 9            
ต.หน?าพระลาน   
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

701643.84 1623498.85 1 
 

ทต.หน?าพระลาน 80 120 5 48000 0.3 14,400 

4.บ?านหนองโนเหนือ   
หมู�ที่ 3 ต.หนองโน  อ.เมือง 
จ.สระบุรี 

701312.65 1603518.56 1 
 

ทต.ปaอกแปaก 50 80 3 12000 0.3 3,600 

5.บ?านหนองโนเหนือ หมู�ที่ 3            
ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 

701312.65 1603518.56 1 
 

อบต.หนองโน 60 100 3 18000 0.3 5,400 

6.บ?านสะพานดิน หมู�ที่ 8  
ต.บ?านหมอ  อ.บ?านหมอ  
จ.สระบุรี 

687196.49 1617829.99 1 
 

อบต.เมืองขีดขิน 
      

7.บ?านเขามะกอก  หมู� 5  
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก  

736078.35 1619996.63 1 
 

ทต.มวกเหล็ก 60 80 3 14400 0.3 4,320 



 

 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ผู�ดําเนินการ 

การประเมินขยะสะสมใน site ไม;ถูกต�อง 

ที่อยู; 

พิกัด (UTM) 
ขนาดของกองขยะ 

(เมตร) 
ปริมาตร

ขยะ 
ความ

หนาแน;น 
ปริมาณ

ขยะสะสม 

แกน X แกน Y อปท. เอกชน ระบุชื่อ กว�าง ยาว 
สูง     

(สูง+
ลึก) 

(ลบ.ม.) 
(ตัน/ลบ.

ม.) 
ตัน 

จ.สระบุรี 

8.บ?านหนองโคก  หมู� 8  
ต.พุกร�าง  อ.พระพุทธบาท  
จ.สระบุรี 

687147.62 1624202.08 1 
 

ทต.พุกร�าง 40 80 5 16000 0.3 4,800 

9.บ?านโคกเชือก  หมู�ที่ 9  
ต.ตาลเด่ียว  อ.แก�งคอย  
จ.สระบุรี 

718365.24 1609829.59 1 
 

อบต.ตาลเด่ียว 60 120 5 36000 0.3 10,800 

10.บ?านซับขาม หมู� 4  
ต.ซับสนุ�น  อ.มวกเหล็ก     
จ.สระบุรี 

743074.86 1647480.69 1 
 

อบต.ซับสนุ�น 40 80 3 9600 0.3 2,880 

11.บ?านหนองดินแดง   
หมู�ที่ 11  ต.ลําพญากลาง  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

753216.87 1648912.38 1 
 

อบต.ลําพญากลาง 40 80 3 9600 0.3 2,880 

12.บ?านคําพราน  หมู� 1    
ต.คําพราน  อ.วังม�วง        
จ.สระบุรี 

726420.29 1640738.36 1 
 

ทต.วังม�วง 80 120 3 28800 0.3 8,640 

13.บ?านหนองจรเข? หมู� 5   
ต.หนองจรเข?  อ.หนองแค    
จ.สระบุรี 

703466.79 1584296.59 1 
 

ทต.หนองแค 
      

14.ถ.มิตรภาพแก�งคอย-
มวกเหล็ก อ.แก�งคอย         
จ.สระบุรี 

727711.63 1620426.11 
 

1 บ.ทีพีไอ โพลีน 
      

รวม 13 1 201,720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบริการพ้ืนฐาน 
การคมนาคมและขนส;ง  

 การขนส;งประจําทางด�วยรถโดยสาร หมายถึง การขนส�งคนเพ่ือสินจ?างตามเส?นทางท่ีคณะกรรมการ
กําหนด แบ�งเปDน 4 หมวด คือ 



 

 

1)เส?นทาง หมวด 1 หมายถึง เส?นทางการขนส�งประจําทางด?วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล เมือง และเส?นทางต�อเนื่อง 

2) เส?นทาง หมวด 2 หมายถึง เส?นทางการขนส�งประจําทางด?วยรถโดยสาร ซ่ึงมีจุดเริ่มต?นจา
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในส�วนภูมิภาค  

3) เส?นทาง หมวด 3 หมายถึง เส?นทางการขนส�งประจําทางด?วยรถโดยสาร ซ่ึงมีเส?นทางระหว�าง
จังหวัดหรือคาบเก่ียวระหว�างเขตจังหวัดในส�วนภูมิภาค  

4) เส?นทาง หมวด 4 หมายถึง เส?นทางการขนส�งประจําทางด?วยรถโดยสารภายในเขตจังหวัด  ซ่ึง
อาจจะประกอบด?วยเส?นทางสายหลักสายเดียว หรือเส?นทางสายหลักและเส?นทางสายย�อยออกจากเส?นทางสาย
หลักไปยังอําเภอ หมู�บ?าน หรือเขตชุมชน 

เส�นทาง รถขนาดเล็ก  หมายถึง  การขนส�งคนและสิ่งของรวมกันเพ่ือสินจ?าง ตามเส?นทางท่ี
คณะกรรมการกําหนด ด?วยรถท่ีมีน้ําหนักรถและ น้ําหนักบรรทุกรวมกันไม�เกินสี่พันกิโลกรัม (ปvจจุบันได?
ปรับเปลี่ยนเปDนรถในเส?นทางหมวด 4) 

 

จังหวัดสระบุรีมีเส�นทางเดินรถจํานวน 53 เส�นทางดังตารางต;อไปนี้ 

ท่ีมา : สํานักงานขนส�งจังหวัดสระบุรี 
ข?อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 

 
การไฟฟlา 

 การไฟฟJาส�วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได?ให?บริการจําหน�ายกระแสไฟฟJาให?แก� ประชาชนภายในจังหวัด
สระบุรีจํานวน 182,615 ราย โดยจําหน�ายรวม 5,719.21 ล?านหน�วย ให?แก� ท่ีอยู�อาศัยจํานวน 381,81 
ล?านหน�วย สถานธุรกิจอุตสาหกรรม 5,264.22 ล?านหน�วย สถานท่ีราชการและสาธารณะ 73.10 ล?านหน�วย 
ท้ังนี้ การให?บริการแก�ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรีอย�างพอเพียง  
           สําหรับประชาชนบ?านอยู�อาศัยขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห�างไกลท่ีไม�มีไฟฟJาใช? การไฟฟJาส�วนภูมิภาค ได?จัด
โครงการ ระบบไฟฟJาพลังงานแสงอาทิตย; (Solar Home System) โดย การไฟฟJาส�วนภูมิภาคเปDนผู?ดําเนินการ 
และหลังจากติดต้ังแล?วเสร็จส�งมอบเปDนทรัพย;สินของ อบต.ในพ้ืนท่ี 
            ในส�วนของ สถานธุรกิจอุตสาหกรรม การไฟฟJาส�วนภูมิภาค ได?จัดต้ังโครงการ พัฒนาการอ�านหน�วย
ไฟฟJาระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) โดยมีวัตถุประสงค; เพ่ือให?ผู?ใช?ไฟฟJา มีความม่ันใจในการ
อ�านหน�วยอย�างถูกต?อง รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการการใช?ไฟฟJาให?เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย AMR 
Software สามารถแสดงข?อมูลการใช?ไฟฟJาทุก 15 นาทีตามช�วงเวลา เช�น รายวัน รายสปัดาห; รายเดือน รายป̀ 
หรือตามช�วงเวลาท่ีกําหนดในรูปแบบกราฟ ท้ังนี้ผู?ใช?ไฟสามารถเปรียบเทียบข?อมูลการใช?ไฟฟJา ณ วันเวลาใด
เวลาหนึ่งได? ตามท่ีต?องการ 
การประปา 

เส�นทาง จํานวนเส�นทาง 

หมวด 1 เส?นทางในเขตเทศบาล 7 
หมวด 2 เส?นทางระหว�าง กรุงเทพฯ - สระบุรี 1 
หมวด 3 เส?นทางระหว�างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดต�าง ๆ(ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ) 10 
หมวด 4 เส?นทางระหว�างอําเภอกับอําเภอ หมู�บ?าน หรือชุมชนต�าง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี 35 
รถขนาดเล็ก เส?นทางระหว�างอําเภอกับอําเภอ หมู�บ?าน หรือชุมชนต�าง ๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี - 

รวม 53 



 

 

  ในป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนผู?ใช?น้ําประปาของการประปาส�วนภูมิภาค โดยมี
จํานวนผู?ใช?น้ําท่ีอยู�ในภาคส�วนต�าง ๆ ดังนี้ 
 

การประปา
สวนภูมิภาค

สาขา 

จํานวนผู�ใช�นํ้าแยกตามประเภท (ราย) ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ท่ีอยู;อาศัย ราชการ ธุรกจิขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ธุรกจิขนาดใหญ; อุตสาหกรรม 
อัตราค;านํ้า

คงท่ี 
รวม 

พระพุทธบาท ๑๐,๘๓๘ ๑๓๓ ๑,๖๓๓ ๑๘ ๓๒๒ ๒๗ ๐ ๑๒,๙๗๑ 
หนองแค ๑๘,๒๒๐ ๑๔๖ ๒,๖๓๘ ๒๒ ๔๒๕ ๔๕ ๑ ๒๑,๔๙๗ 
มวกเหล็ก ๗,๓๒๕ ๘๐ ๑,๔๘๘ ๒๖ ๔๔๔ ๑๑ ๑ ๙,๓๗๕ 
บ?านหมอ ๒,๘๘๗ ๔๘ ๓๑๑ ๖ ๗๑ ๒ ๐ ๓,๓๒๕ 

รวม ๓๙,๒๗๐ ๔๐๗ ๖,๐๗๐ ๗๒ ๑,๒๖๒ ๘๕ ๒ ๔๗,๑๖๘ 
 

 สําหรับผลการดําเนินงานป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) มีปริมาณการจ�าย
น้ําประปารวม ๑๕,๒๙๖,๓๖๓ ล?าน ลบ.ม. และมีรายได?จากการจําหน�ายน้ําประปารวม ๘๐,๒๐๗,๙๑๔ ล?านบาท  
โดยมีรายละเอียดตามตาราง 

การประปา
ส;วนภูมิภาค

สาขา 

ปริมาณนํ้าจําหน;าย ปริมาณนํ้าผลิต ปริมาณนํ้าจ;ายฟร ี อัตราการใช�นํ้า/ รายได�รวม 
(ล�าน ลบ.ม.) (ล�าน ลบ.ม.) (ลบ.ม) ราย/เดือน (ล�าน/บาท) 

พระพุทธบาท ๓,๒๑๗,๑๖๗ ๔,๗๘๔,๐๕๐ ๗,๐๘๓ ๐.๖๘ ๕๔,๐๒๐,๘๒๔ 
หนองแค ๘,๐๐๓,๒๐๕ ๙,๙๘๘,๓๖๖ ๘,๕๓๓ ๑.๐๖ ๑๕๑,๗๔๔,๐๑๑ 
มวกเหล็ก ๓,๒๘๐,๖๗๐ ๔,๒๑๐,๓๔๔ ๔,๖๓๒ ๑.๐๓ ๖๑,๒๒๙,๕๑๘ 
บ?านหมอ ๗๙๕,๓๒๑ ๑,๒๔๓,๖๓๒ ๒,๑๒๕ ๐.๖๘ ๑๓,๒๑๓,๕๖๒ 

รวม ๑๕,๒๙๖,๓๖๓ ๒๐,๒๒๖,๓๙๒ ๒๒,๓๗๓ ๓.๔๕ ๒๘๐,๒๐๗,๙๑๔ 
หมายเหตุ ปริมาณนํ้าจ�ายฟรี หมายถึง นํ้าท่ีจ�ายให?กับส�วนราชการ เพื่อสาธารณประโยชน; เช�น กรณีเกิดภัยแล?ง นํ้าท�วมและใช?น้ําในการดับเพลิง ฯลฯ 
ท่ีมา : การประปาส�วนภูมภิาคเขต ๒ 
 

โทรศัพท> 
ส�วนบริการลูกค?าจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ได?พัฒนาระบบการติดต�อสื่อสารทางด?าน

โทรคมนาคมมาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให?สอดคล?องและทันกับความต?องการของประชาชน โดยได?พัฒนาอินเตอร;เน็ต
ความเร็วสูง ท้ังแบบมีสาย และแบบไร?สาย เพ่ือเปDนการเพ่ิมช�องทางการให?บริการ และภายในป̀ 2555 มีนโยบาย
เป/ดให?บริการโทรศัพท;ระบบ 3G 

 
ชุมสายท่ีเป*ดใช�บริการ ๑๘๐ ชุมสาย 

เลขหมายโทรศัพท/  
ส�วนบริการลุกค
าจังหวัดสระบุรี(เลขหมายเต็ม) ๕๘,๖๙๒ เลขหมาย 
เลขหมายโทรศัพท ท่ีมผีู
ใช
บริการ ๓๗,๒๒๕ เลขหมาย 
แยกประเภทของผู�ใช�บริการ 
   ๑. ธุรกิจ ๗,๗๗๘ เลขหมาย 
   ๒. บ
านพัก ๒๖,๒๔๑ เลขหมาย 
   ๓. ราชการ ๕๗๔ เลขหมาย 
   ๔. โรงเรียน ๒๐๓ เลขหมาย 
   ๕. อบต. ๘๕ เลขหมาย 
   ๖. กรมการปกครอง ๑๘ เลขหมาย 
   ๗. กฟภ. ๑๑ เลขหมาย 



 

 

   ๘. ใช
ในกิจการ บมจ.ทีโอที ๕๗๔ เลขหมาย 
   ๙. โทรศัพท สาธารณะ ๑,๗๔๑ เลขหมาย 
รวมเลขหมายท่ีเปGดใช
 ณ ๓๐ ส.ค.๕๖ ๓๗,๒๒๕ เลขหมาย 
บริการอินเตอร เน็ตความเร็วสูง ๑๘,๐๐๘  Port 
บริการ 3G ๓๖ Site 
ICT Free Wi-Fi   เปGดใช
งานแล
ว ๖๐ แห�ง 
                    อยู�ระหว�างดําเนินการ ๒๙๖ แห�ง 
One Tablet Per Child  เปGดให
บริการ ๕๘ แห�ง 
                    อยู�ระหว�างดําเนินการ ๑๙๒ แห�ง 

ท่ีมา : ส�วนบริการลูกค?าจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอทีจาํกัด (มหาชน) 
 

การส่ือสารโทรคมนาคม          
ป̀  2554จังหวัดสระบุรีมีการสื่อสารโทรคมนาคมดังนี้ 

ท่ีทําการไปรษณีย;-โทรเลข  18  แห�ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบAM   1  สถานี 

สถานีวิทยุเครื่องส�ง AM 111,000 กิโลวัตต; (กรมประชาสัมพันธ;)   1  แห�ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง FM (วิทยุชุมชน) 55  สถานี 
หนังสือพิมพ;ท?องถ่ิน     15  ฉบับ  
เคเบิลทีวีท?องถ่ิน     9  สถานี 

ท่ีมา : สํานักงานประชาสัมพันธ;จังหวัดสระบุร ี
 

ด�านการท;องเท่ียว 
 จังหวัดสระบุรี เปDนจังหวัดท่ีมีความหลากหลายท้ังทางด?านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ  
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงส�งผลให?มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังทางด?านการท�องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงสามารถ
จําแนกแหล�งท�องเท่ียวได? ดังนี้  

 
 

แหล;งท;องเท่ียวทางธรรมชาติ  (Natural Attraction) 
� ศูนย>ศึกษาธรรมชาติและท;องเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป[งก�อนเส�า อ.แก�งคอย มีน้ําตกท่ีเกิดท�ามกลาง

ป@าดิบชื้นท่ีสมบูรณ; ของเทือกเขาใหญ�น้ําตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเส?นทางเดินป@า มีน้ําตกมีความสวยงาม
แตกต�างกัน ได?แก� น้ําตกเจ็ดคดเหนือ น้ําตกเจ็ดคดกลางน้ําตกเจ็ดคดใต? น้ําตกเจ็ดคดใหญ� น้ําตกโกรกอีดก 

� เขาหินปูน พระพุทธบาทน�อย  ต.สองคอน อ.แก�งคอย จ.สระบุรี มีพ้ืนท่ี 3,200 ไร� ขุนเขาแห�งนี้ 
มีลักษณะเปDนภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด�นสลับซับซ?อนเรียงรายด?วยยอดเขาแหลม ไม�น?อยกว�า 14 ยอดเปDน
เทือกเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศน;ท่ีค�อนข?างสมบูรณ;ท่ีสุดแห�งหนึ่ง  

� ลําธารมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก ลําธารท่ีก้ันระหว�าง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอําเภอ
ปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา มีต?นน้ําในป@าอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�ซ่ึงเปDนน้ําผุดจากใต?ดิน ทําให?มีน้ําไหลตลอด
ท้ังป̀ ไหลลงสู�แม�น้ําป@าสัก ผ�านดินแดนป@าดิบชื้นสลับป@าเบญจพรรณท่ียังคงความสมบูรณ;ตลอดเส?นทาง 



 

 

� อุทยานแห;งชาติน้ําตกสามหล่ัน มีเนื้อท่ีประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร� ในช�วง
ประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม เปDนช�วงท่ีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมสําหรับการเดินทางไปท�องเท่ียวพักผ�อน  
ประกอบด?วยภูเขาน?อยใหญ� มีท่ีราบในหุบเขา ป@าเบญจพรรณและป@าดิบแล?ง สัตว;ป@าท่ีอาศัยอยู�เปDนสัตว;ขนาด
เล็ก เช�น ไก�ฟJา ไก�ป@า ลิง หมูป@า และนกนานาชนิด ท่ีสําคัญได?แก� นกเจ?าฟJาหญิงสิรินธรในบริเวณอุทยานฯ  
มีน้ําตก และอ�างเก็บน้ําสวยงามหลายแหล�ง ดังนี้ น้ําตกสามหล่ัน น้ําตกโพธิ์หินดาษ น้ําตกโตนรากไทร    
อ;างเก็บน้ําซับปลาก้ัง อ;างเก็บน้ําเขาแก�ว บึงหนองโพธิ์  

� สวนพฤกษศาสตร>ภาคกลาง (พุแค) ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปDนสวนพฤกษศาสตร;
ขนาดใหญ� มีต?นไม?และพันธุ;ไม?ต�างๆ ร�มรื่น เหมาะสําหรับพักผ�อนหย�อนใจ ชื่นชมธรรมชาติ และเปDนแหล�ง
ศึกษาพันธุ;ไม?ต�างๆ 

� น้ําตกป[าลานหินดาดหมู� 6 ตําบลวังม�วง มีน้ําตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติสมบูรณ; 
� น้ําตกตะพานหิน หมู� 5 บ?านตําพานหิน ตําบลคําพราน อําเภอวังม�วง เปDนลําน้ําตกใสสะอาด 

ธรรมชาติร�มรื่น 
� แก;งคันนา อยู�ท่ี ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม�วง เปDนเกาะแก�งกลางลําน้ําป@าสัก เปDนโขดหินสลับกับ

น้ําใสไหลสวยงาม  
� ทะเลบ�านหมอ ต้ังอยู�ท่ีตําบลบ?านหมอ มีเนื้อท่ีประมาณ 1,600 ไร� ลักษณะเปDนบึง เปDนท่ีอาศัย

ของสัตว;น้ํานานาชนิด บรรยากาศร�มรื่น ในช�วงเดือนกุมภาพันธ; ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงนกเปDดน้ําท่ีบินหนี
อากาศหนาวจากไซบีเรียมาลงเล�นน้ํา  

� น้ําตกซับเหว หมู� 6 ตําบลซับสนุ�น อําเภอมวกเหล็ก เปDนน้ําตกแห�งใหม�ท่ีพบในอําเภอมวกเหล็ก  
� ถํ้าศรีวิไล อยู�ท่ีหมู� 2 บ?านหน?าพระลาน ตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงมีสํานักสงฆ;

ต้ังอยู�ภายในถํ้ามีพระพุทธเนาวรัตน; ศิลปะล?านนา และยังมีหินงอกหินย?อยสวยงามมาก  
� ถํ้าวิปRสสนาเนรมิต อยู�ท่ี ตําบลหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปDนถํ้าหินงอกหินย?อยตาม

ธรรมชาติ 
� ถํ้าพุทธสุโสทอง(วิมานแก?ว) ต้ังอยู�ท่ีหมู� 2 บ?านหน?าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปDนถํ้า

หินปูนสวยงาม 
� ถํ้าดาวเขาแก�ว ต้ังอยู�ท่ีตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก เปDนถํ้าท่ีมีจุดสีแดง สีดํา และสี

น้ําตาล อยู�บนเพดานถํ้า เม่ือถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงาม และมีฝูงค?างคาวอาศัยอยู�เปDนจํานวนมาก 
� ถํ้าพระธาตุเจริญธรรม(ถํ้าบ�อปลา) อยู�ท่ีบ?านบ�อโสก ตําบลสองคอน อําเภอแก�งคอย เปDนถํ้าท่ีมี

หินงอกหินย?อยสวยงาม 
� ถํ้าผาเสด็จ อยู�ท่ีบ?านซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแก�งคอย เปDนท่ีท่ีรัชกาลท่ี 5 และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว? 
� สวนนกไผ;ต่ํา อยู�ท่ีตําบลไผ�ตํ่า อําเภอหนองแค อยู�ในท่ีดินของเอกชน เปDนท่ีอยู�อาศัยของฝูงนก

พันธุ;ต�างๆ มากมาย 
 

 

การท;องเท่ียวทางประวัติศาสตร>/โบราณสถาน (Historical Attraction) 
� วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและรอยพระพุทธบาท ต้ังอยู�ท่ีตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาท

มีปูชนียสถานท่ีสําคัญคือ“รอยพระพุทธบาท”ท่ีประทับไว?บนหินเหนือไหล�เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจพันธคีรี
เปDนรอยพระพุทธบาทเบ้ืองซ?ายค?นพบในสมัยพระเจ?าทรงธรรมเม่ือประมาณ ๓๕๐ ป̀มาแล?วเปDนท่ีรู?จักและ
สักการะบูชาของชาวไทยและชาวต�างประเทศ 



 

 

� บ;อพรานล�างเนื้อ อยู�ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท  อยู�ใกล?กับวัดพระพุทธบาทราช-
วรมหาวิหาร  ลักษณะเปDนหินขนาดย�อม  ท่ีบริเวณปากบ�อมีรอยคล?ายเข�าคน ใกล?บริเวณนี้มีหินลาด และมีหลุม
ลึกลงไป มีขนาดเท�ากระป�องนม น้ําท่ีไหลจากหลุมนี้ถือกันว�าเปDนน้ําศักด์ิสิทธิ์  มีประวัติเล�าว�า พรานบุญผู?พบ
รอยพระพุทธบาทเปDนนําเนื้อท่ีล�าได?มาล?างท่ีบ�อ  โดยคุกเข�าและก?มลงล?างเนื้อท่ีบ�อ  ส�วนหลุมขนาดเท�ากระป�องนม 

คือ รอยปvกหอกของพรานบุญ  ซ่ึงมีน้ําไหลออกมาไม�ขาด   
� พิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท อยู�ในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเปDนท่ีเก็บรวบรวม

ศิลปวัตถุอันมีค�ายิ่งเช�นเครื่องทรงของสมเด็จพระเจ?าทรงธรรมเครื่องลายครามสังคโลกเครื่องทองสําริดโบราณ
ศาสตราวุธโบราณรอยพระพุทธบาทจําลองยอดมณฑปพระพุทธบาทเก�าแก�พัดยศของพระสมัยต�างๆ 

� พระตําหนักท�ายพิกุล เปDนพระราชวังโบราณอยู�บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารปvจจุบัน
ไม�มีซากตําหนักปรากฏอยู�คงมีแต�เกยช?างและซากกําแพงเปDนเขตโดยรอบ 

� ตําหนักธารเกษม ต้ังอยู�ท่ีตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาทเปDนพระตําหนักท่ีสมเด็จพระเจ?า
ปราสาททองโปรดเกล?าให?สร?างเปDนท่ีประทับเม่ือคราวเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ําใต?ธารทองแดง
ปvจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตําหนัก 

� ตําหนักสระยอ อยู�ท่ีตําบลขุนโขลนอําเภอพระพุทธบาทเปDนพระตําหนักท่ีสมเด็จพระเจ?าปราสาท
ทองโปรดเกล?าให?สร?างพลับพลาตามเส?นทางท่ีเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทปvจจุบันเหลือเพียงรอยฐานตําหนัก 

� ถํ้าเทพนิมิตธารทองแดง ตําบลพุคําจานอําเภอพระพุทธบาทเปDนแหล�งโบราณคดีสมัยก�อน
ประวัติศาสตร; 

� พระพุทธฉาย อยู�ท่ีวัดพระพุทธฉายตําบลหนองปลาไหลอําเภอเมืองสระบุรีเปDนวัดท่ีอยู�เชิงเขาปถวี 
มีรอยพระพุทธรูปอยู�ท่ีบนชะง�อนผามีบันไดข้ึนไปรอบรอบบริเวณมีความร�มรื่นมีถนนคอนกรีตข้ึนสู�ยอดเขา
สามารถนํารถข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงามและนมัสการรอยพระพุทธบาทเบ้ืองขวาซ่ึงอยู�บนยอดเขาได? 

� ถํ้าเขาแดง อยู�ในอุทยานแห�งชาติเขาสามหลั่นเคยเปDนท่ีหลบภัยทางอากาศของทหารญ่ีปุ@น 
� เขาครกหรือเขาส;องกล�อง อยู�ท่ีหมู� ๑ บ?านพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี 

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ทหารญ่ีปุ@นใช?เปDนท่ีส�องกล?องดูความเคลื่อนไหวของฝ@ายตรงข?าม สภาพยังความอุดม
สมบูรณ;ตามธรรมชาติ 

� เขาเรดาห> อยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติเขาสามหลั่น  เคยเปDนฐานท่ีต้ังปkนใหญ�ของทหารญ่ีปุ@น ยังมี
ซากเจดีย;โบราณอยู� 

� ถํ้าเขาทุเรียน อยู�ในอุทยานแห�งชาติเขาสามหลั่น หมู� ๑ บ?านพระพุทธฉาย  ตําบลหนองปลาไหล 
อําเภอเมืองสระบุรี เคยเปDนท่ีหลบภัยและเก็บอาวุธยุทโธปกรณ;ของทหารญ่ีปุ@น 

� ถํ้าผาเสด็จ อยู�ท่ีหมู� ๕ บ?านซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแก�งคอย เปDนท่ีรัชกาลท่ี ๕ และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว? 

� ถํ้านารายณ>หรือถํ้าเขาวง หมู�ท่ี ๕ บ?านเขาวง อําเภอพระพุทธบาท เปDนถํ้าหินงอกหินย?อย  
มีอักษรมอญโบราณจารึกไว?ท่ีปากถํ้า 

� ถํ้าพระโพธิ์สัตว> และถํ้าธรรมทัศน> ต้ังอยู�ท่ีหมู� ๑๐ ตําบลทับกวาง  อําเภอแก�งคอย เปDนถํ้าท่ีมี
ภาพจําหลัก และรูปพระโพธิสัตว;ศิลปสมัยทวาราวดี  และสถานท่ีบูชาจตุรพิมาน พระเจดีย;ทรงลังกา และยังมี
หินงอกหินย?อย บริเวณถํ้ายังเปDนแหล�งธรรมชาติ  มีพันธุ;ไม?ต�างๆ นานาชนิด มีความร�มรื่น สวยงามมาก 

� วัดสมุหประดิษฐาราม บ?านสวนดอก  ตําบลสวนดอกไม?  เปDนวัดท่ีมีพระพุทธรูปทําด?วยศิลาทราย  
จิตรกรรมฝาผนังท่ีงดงาม 

� วัดเขาแก�ววรวิหาร ตําบลต?นตาล อําเภอเสาไห? เปDนวัดเก�าแก�ได?รับการบูรณะปฏิสังขรณ;สมัย
รัชกาลท่ี ๔ มีพระเจดีย;สวยงาม  และพระพุทธรูปโบราณท่ีสวยงาม 



 

 

� วัดป[าสว;างบุญ ตําบลชะอม อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี เปDนวัดท่ีมีพระมหาเจดีย; 500 ยอด 
มีเส?นผ�าศูนย;กลาง 50 เมตร ท้ังหมดมี 9 ชั้น ตรงกลางเปDนองค;ประธาน (ได?ถอดแบบยอดเจดีย;พระพุทธคยา 
ประเทศอินเดีย) พร?อมมีบริวาร 500 องค; ได?อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส�วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศ
เนปาล โดยพระซ่ึงเปDนตระกูลศากยะรุ�นสุดท?ายมอบให?มาบรรจุ. พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย ศรีลังกา และ
สาธุชนได?นํามาร�วมบรรจุ ในพระมหาเจดีย; 500 ยอดทุกองค; ในจํานวนพระเจดีย; 500 ยอด ล?วนแล?วได?
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค; 
 

การท;องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 
� ศูนย>อนุรักษ>วัฒนธรรมไทยวน ชุมชนไทยวน ตําบลต?นตาล อําเภอเสาไห? เสน�ห;บ?านเรือนไทยริมน้ํา

ป@าสัก ท่ีได?รับการอนุรักษ; โดยชุมชนท่ีมีความเข?มแข็งในการสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน (โย-นก)  
� พักโฮมสเตย> กับชุมชนท่ียังคงอนุรักษ;วัฒนธรรม ความเปDนอยู� แบบไทยๆ เสน�ห;จากความ 

โอบอ?อมอารี ในบรรยากาศบ?านริมน้ําป@าสัก อาทิ โฮมสเตย;  ตําบลต?นตาล อําเภอเสาไห? และโฮมสเตย; ตําบล
ดาวเรือง อําเภอเมือง 

� ชุมชนหนองควายโซ (บ�านไร;กาแฟ)  ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง ชมวิถีชีวิตชาวบ?าน 
และโรงงานค่ัวกาแฟ โดยท่ีพัฒนาโดยคนในพ้ืนท่ี เพ่ือสร?างงาน สร?างรายได?ให?แก�ชุมชน 

� โครงการทฤษฎีใหม; วัดมงคลชัยพัฒนาตําบลห?วยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ พ้ืนท่ีการเกษตร 
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ?าอยู�หัว ทรงมีจินตนาการเก่ียวกับการพัฒนาวัด และสภาพท่ีดินทํากินท่ีแห?งแล?ง 
ราษฎรมีฐานะยากจน ประสบปvญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ทรงมีพระราชดําริเม่ือป̀ พ.ศ. 2531 ให?
เจ?าหน?าท่ีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาและซ้ือท่ีดินติดกับวัดฯ แบ�งพ้ืนท่ีเปDน 2 แปลง เพ่ือศึกษาและสาธิตการเกษตร
ให?แก�ราษฎรได?สามารถนําไปปฏิบัติใช?กับพ้ืนท่ีของตนเองได? 

� ท;องเท่ียวเชิงเกษตร ไร�องุ�น ไร�ผักปลอดสารพิษ สําหรับการท�องเท่ียวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรู?ร�วมกัน รวมถึงการซ้ือของฝาก  

� เท่ียวฟาร>มโคนม องค;การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อสค.) อําเภอมวกเหล็ก     
ด?วยภูมิประเทศติดท่ีราบสูงขนาบเปDนแนวขนานด?วยเทือกเขาใหญ� ทําให?อากาศรายรอบบริเวณร�องเขาแห�งนี้
เย็นสบาย เหมาะแก�การทําฟาร;มโคนม ซ่ึงเปDนอาชีพพระราชทานสําหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ท่ีมาแห�ง
การแต�งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแห�ง “คาวบอยเมืองไทย” 

� ฟาร>มม�าปภัสรา อําเภอวังม�วง โดยเปDนฟาร;มเพาะพันธุ;ม?า แม�พันธุ;จะนําเข?ามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

� ฟาร>มเล้ียงผ้ึง ฮันนี่ ฮัท อําเภอวังม�วง เท่ียวชมฟาร;มผึ้ง ท่ีเลี้ยงด?วยเกสรดอกทานตะวัน  
� ไร;องุ;น เปDนทิวแถวเรียงรายตลอดอําเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ�นแวงเดอเรย; ไร�องุ�นภูอมร  

ไร�องุ�นเปรมสารินทร;ไร�องุ�นคุณมาลี อําเภอมวกเหล็ก และไร�องุ�นปภัสรา อําเภอวังม�วง 
� ไร;ยานา อําเภอวังม�วง ชมสวนและเลือกซ้ือ ผักผลไม?ปลอดสารพิษ และฟาร;มเลี้ยงแพะ 
� ศูนย>เกษตรธรรมชาติคิวเซ ศึกษาวิธีการใช?เทคโนโลยี EM เพ่ือการปรับปรุงดิน และปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  
 
� ไร;ผักหวานป[า อําเภอบ?านหมอ ผักหวานป@า ให?โปรตีน วิตามิน และเกลือแร� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 

วิตามินบี 2 ผู?ท่ีขาดวิตามินบี 2 จะทําให?เปDนโรคปากเปk¢อย (ปากนกกระจอก) หรือถ?าขาดในวัยเด็กจะทําให?
ชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกรนได? นอกจากนั้นยังเปDนสมุนไพรโดยสามารถแก?ร?อนใน กระหายน้ํา ต?มด่ืม
เปDนยาลดไข? และช�วยในการขับถ�ายได?ดี เกษตรกรในอําเภอบ?านหมอ ได?สืบทอดเทคนิคการปลูกผักหวานป@าให?
สามารถตัดยอดได?ตลอดท้ังป̀ เป/ดให?นักท�องเท่ียวเยี่ยมชม และซ้ือผลิตภัณฑ;โดยตรงได?จากในไร� 



 

 

� พักฟาร>มสเตย> เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ�นบุกเบิก ผู?มีความรู?ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ
ร�วมกันอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล?อม กับกลุ�มเกษตรกรก?าวหน?า (ฟาร;มโคนม) ตําบลซับสนุ�น 
อําเภอมวกเหล็ก 

� แหล;งไม�ล�อม จากถนนมิตรภาพ กลับรถ เพ่ือเลี้ยวเข?าสู�ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3222  
(กม.ท่ี 120 ไปบ?านนา อ.นครนายก) สองข?างทางจะเต็มไปด?วยไม?ล?อมขนาดใหญ� ท่ีได?รับการฟูมฟvก  
เพ่ือส�งขายให?กับผู?ประกอบการด?านการจัดสวน ตกแต�งอาคารสถานท่ี หลากหลายด?วยพันธุ;ไม?หลายชนิด 
ท่ีหายาก อาทิ ป̀ป ลีลาวดี ปาล;ม เปDนต?น 
 

การท;องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
� สปาในสถานประกอบการโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเสาไห? อําเภอเสาไห? และโรงพยาบาล

มิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก 
� สปาในสถานประกอบการภาคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน; อ.เมือง  โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ; 

อ.มวกเหล็ก สวนสายป@านรีสอร;ท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก 
 

แหล;งท;องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) 
� พายเรือคยัค/ล;องแก;ง  โดยน้ําตกไร�กุสุมารีสอร;ท อําเภอมวกเหล็ก เปDนสุดยอดแห�งความ 

ท?าทาย ด?วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ําตกแห�งใหม�ของผืนป@าดงพญาเย็นท่ีมีความสูงกว�า 25 เมตร  
� ป,นหน�าผา/โรยตัว จัดให?มีกิจกรรมป̀นหน?าผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6A ซ่ึงมีหลากหลาย

พ้ืนท่ี อาทิ ป̀นหน?าผา (Bouldering) เขาพระพุทธฉาย อําเภอเมือง และหน?าผาในเขตน้ําตกเหวน?อย อําเภอ
มวกเหล็ก ป̀นหน?าผา/โรยตัว  

� สํารวจถํ้า โดยผู?ประกอบการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด?านการจัดการการท�องเท่ียวแบบผจญภัย และ
การสํารวจถํ้า เปDนเส?นทางท�องเท่ียวท่ีน�าต่ืนเต?น และให?ความรู?เก่ียวกับถํ้าในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ สํารวจถํ้า
ลุมพินีสวนหิน อําเภอมวกเหล็ก และถํ้าพระโพธิสัตว; อําเภอแก�งคอย 

� สนามกอล>ฟ มีสนามกอล;ฟมาตรฐาน เป/ดให?บริการใน 3 รายคือ ศูนย;กีฬากอล;ฟอดิศร 
ศูนย;การทหารม?า ค�ายอดิศร อําเภอเมือง  สนามกอล;ฟ โรงแรมเซอร;เจมส; อําเภอมวกเหล็ก และสนามกอล;ฟ ซิสโก
แลนด; อําเภอบ?านหมอ 

� ท;องเท่ียวในศูนย>การทหารม�า ค;ายอดิศร อําเภอเมือง กิจกรรมท่ีทางศูนย;การทหารม?า 
ค�ายอดิศร เป/ดให?บริการคือ พิพิธภัณฑ;ทหารม?าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและสนามยิงปkนค�ายอดิศร 

     
� โรงยิมสําหรับฝ�กการป,นหน�าผา อําเภอเมือง กลุ�มคนรุ�นใหม�ในจังหวัดสระบุรี ผู?ให?บริการด?าน

กิจกรรมผจญภัย สร?างโรงยิมมาตรฐานสําหรับการฝ�กการป̀นหน?าผา ก�อนจะลงสนามจริงอย�างปลอดภัย 
� มวกเหล็กATVs อําเภอมวกเหล็ก ผู?ประกอบการท่ีริเริ่มบุกเบิก การท�องเท่ียวแบบผจญภัย  

มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู 
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การละเล;นพ้ืนเมือง และงานประจําป,ของจังหวัดสระบุรี  



 

 

� ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ตําบลขุนโขลน  

อําเภอพระพุทธบาท  จัดนมัสการป̀ละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เริ่มต้ังแต�วันข้ึน  ๑ คํ่าถึง ๑๕ คํ่าเดือน ๓ รวม ๑๕ วัน  

ครั้งท่ี ๒ เริ่มต้ังแต�วันข้ึน  ๘ คํ่า เดือน ๔ ถึง ๑๕ คํ่าเดือน ๔  รวม ๘ วัน 
� การแข;งขันเรือยาวประเพณี ลุ;มน้ําป[าสัก อําเภอเสาไห?   จัดให?มีการแข�งขันเปDนประเพณี  

ณ บริเวณท�าน้ําหน?าท่ีว�าการอําเภอเสาไห?  กําหนดให?มีการแข�งขันเปDนประจําทุกป̀  ในวันเสาร; – อาทิตย;  
สุดท?ายของเดือนกันยายน 

� ประเพณีสงกรานต>สรงน้ําพระ เสานางตะเคียนวัดสูงอําเภอเสาไห? จัดให?มีประเพณีสงกรานต;สรงน้ํา 
เสานางตะเคียน (เสาร?องไห?) เปDนประจําทุกป̀ ณ บริเวณหน?าอุโบสถ;วัดสูง ตําบลเสาไห? กําหนดจัดงานในวันท่ี 
๒๒-๒๓ เมษายนของทุกป̀ 

� ประเพณีตักบาตรดอกไม� วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อําเภอพระพุทธบาทเปDนประเพณีท่ี
สําคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห�งเดียวในประเทศไทย โดยถือเอาวันเข?าพรรษา วันแรม ๑ คํ่าเดือน ๘ ของ
ทุกป̀ และของท่ีนํามาใส�บาตรคือ“ดอกเข?าพรรษา” ซ่ึงข้ึนอยู�ตามไหล�เขา ในละแวกวัด และจะมีเฉพาะในช�วง
เข?าพรรษาเท�านั้น เปDนงานประเพณีท่ีสําคัญและยิ่งใหญ�ของจังหวัดสระบุรี 

� ประเพณีแห;พระเข้ียวแก�ว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อําเภอพระพุทธบาท จัดในวันข้ึน  
๑ คํ่าเดือน ๔ มีการอัญเชิญพระเข้ียวแก?วจากพิพิธภัณฑ;วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแห�ฉลองรอบ
เมืองพระพุทธบาท ซ่ึงมีความเชื่อว�า หากมีการแห�พระเข้ียวแก?วแล?ว จะสามารถบันดาลให?ประชาชนได?รับ
ความร�มเย็นเปDนสุข 

� ประเพณีเจ�าพ;อเขาตก ท่ีบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปDนประเพณีประจําป̀ หรือ
เรียกว�า“งานแห�เจ?าพ�อเขาตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารต�าง ๆ ของเจ?าพ�อเขาตกควบคู�ไปกับการกระทําพิธี
ลุยไฟ แห�สิงโต และการแสดงง้ิว จะมีชาวจีนท่ีเปDนลูกศิษย;อยู� ท่ัวประเทศเดินทางมาร�วมงาน เริ่มต้ังแต� 
วันข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๕ รวม ๔ วัน เปDนประจําทุกป̀ 

� งานประเพณีกําฟlา ตําบลบ?านกลับ อําเภอหนองโดน เปDนประเพณีท?องถ่ิน ของชาวไทยท่ีพูดภาษายวน  
ได?ทําสืบต�อเนื่องกันมากว�า ๑๕๐ ป̀เศษ ประกอบพิธีในวันข้ึน ๓คํ่า เดือน ๓ มีการทําบุญตักบาตรด?วยข?าวจี่  
(คือข?าวเหนียวนึ่งสุก แล?วปvlนเปDนก?อนเท�ากําปvlน แล?วทาด?วยไข�ป/lงพอเหลือง)นอกจากนี้ยังมีพิธีสู�ขวัญข?าว  
คือนําข?าวใส�ถุงมาทําพิธีเสร็จแล?วไปคลุกเคล?ากับพันธุ;ข?าวท่ีบ?าน เพ่ือเปDนสิริมงคล 

� งานประเพณีไท–ยวน ในถ่ินท่ีมีคนไทยวนอยู�โดยเฉพาะอําเภอเสาไห? อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอ
เมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตกการทําบุญแบบสลากภัตการละเล�นพ้ืนเมือง 

� งานของดีสระบุรี กําหนดจัดงานในช�วงเดือนธันวาคมของทุกป̀มีกิจกรรมการแสดงสินค?าพ้ืนเมือง
งานแสดงสินค?าอุตสาหกรรมสินค?าหัตถกรรมพ้ืนบ?านเปDนสินค?าคุณภาพ 

� วันโคนมแห;งชาติ กําหนดจัดงานในช�วงเดือนมกราคมของทุกป̀โดยจัดท่ีองค;การส�งเสริมกิจการ  
โคนมแห�งประเทศไทยอําเภอมวกเหล็กภายในงานจะมีการประกวดโคนมและการแสดงต�างๆ รวมถึง 
นิทรรศการด?านการผลิตนมด?วย 

จากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ; (OTOP) ต้ังแต�ป̀ 
2545 จนถึงปvจจุบัน คือการสร?างงาน  สร?างรายได? ให?กับชุมชน เพ่ือแก?ไขปvญหาความยากจนและสร?าง
เศรษฐกิจฐานรากให?เข?มแข็ง  ยั่งยืน 

 
ผลการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ> (OTOP) ของจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรีได?ดําเนินการสนับสนุนช�องทางการดําเนินงานด?านการตลาด โดยการสร?างศูนย; OTOP
คอมเพล็กซ; หมู�ท่ี 1 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  ใช?งบประมาณของจังหวัดสระบุรี มีการการเจรจา
ธุรกิจการค?าส�งกับห?างสรรพสินค?าท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล;งามวงศ;วาน  



 

 

ทอปซุปเปอร;เซ็นเตอร; โครงการหลวง ปv£ม ป.ต.ท. ฟูดแลนด;ซุปเปอร;มาร;เก็ต บ?านไร�กาแฟ ดิเอ็มโพเรียม ภายใต?
แบรนด;เนม “บ?านกระเจี๊ยบ” จ.สระบุรี เพ่ือเปDนการส�งเสริมและสนับสนุนให? ทุกอําเภอมีการจําหน�ายสินค?า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ; ในทุกพ้ืนท่ี ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ;เพ่ือก?าวสู�ความเปDนสากล OTOP 
ท้ังเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ; บรรจุภัณฑ; การตลาด ซ่ึงจังหวัดได?ดําเนินการ คัดสรรผลิตภัณฑ; OTOP และเปDน
ท่ีรู?จักท่ัวไป ได?แก� 

 

อําเภอ สินค�า/ผลิตภัณฑ> 
อําเภอเมืองสระบุรี น้ํายาสมุนไพรซันครอกกล?วยอบม?วน ผลิตภัณฑ;หินอ�อน 
อําเภอเสาไห? ผ?าทอบ?านต?นตาล ผ?าทอบ?านท�าช?าง กระยาสารทเจgแดง สบู�ข?าวโพด 
อําเภอหนองแค        แตงแคนตาลูปและเมลล�อน กลุ�มสตรีจักรสานเชือกมัดฟาง ผลไม?อบกรอบเอโกะ 
อําเภอหนองแซง       ผักสลัด บริษัทคลีนฟาร;ม    
อําเภอพระพุทธบาท   ทองม?วนสมุนไพร ตู?ไม?สักแกะลายโบราณ   
อําเภอแก�งคอย         อโรร�าน้ํามันงาบริสุทธิ์  ศิลปะประดิษฐ;เสน�ห;ไทย 
อําเภอมวกเหล็ก            กะหรี่ปv£บ ผลิตภัณฑ;จากรากไม?   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ   คุกก้ีธัญพืช พายอบกรอบ  ผลิตภัณฑ;หินอ�อน   
อําเภอหนองโดน             เสื้อลายไทย    
อําเภอวิหารแดง             ข?าวแตนน้ําแตงโม ชุดกิโมโน 
อําเภอวังม�วง                  น้ําผึ้งทานตะวัน จักสานใบลาน 
อําเภอดอนพุด                น้ําผลไม?พร?อมด่ืม          
อําเภอบ?านหมอ              เสื้อเชิ้ตบุรุษ ดอกไม?ประดิษฐ;จากผ?าใยบัว 
ข?อมูลผลิตภัณฑ;เด�นจังหวัดสระบุรี (PSO) 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห>สภาพแวดล�อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
ของจังหวัดสระบุรี 

 

จากการศึกษาศักยภาพของจังหวัดสระบุรีโดยพิจารณาจากจุดอ�อนจุดแข็งของจังหวัดเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของแต�ละประเด็นจากการระดมความคิดเห็นสรุปได? ดังนี้ 

 



 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เปDนแหล�งผลิต แปรรูป ผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญ เพ่ือบริโภคภายในประเทศและส�งออกเปDน

แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
2. มีแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมเปDนจํานวนมาก 
3. มีศักยภาพการพัฒนาแหล�งน้ําต?นทุนเพ่ือการเกษตร 
4. มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร; ประเพณี วัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�า 
5. การเข?าถึงแหล�งท�องเท่ียว มีความสะดวก ใกล?กรุงเทพมหานคร 
6. สินค?า ผลิตภัณฑ;ชุมชนท่ีหลากหลาย 
7. เปDนแหล�งกําเนิดเกษตรทฤษฎีใหม�  ถ่ินกําเนิดโคนม และถ่ินกําเนิดคาวบอยไทย 
8. จังหวัดสระบุรีมีเส?นทางคมนาคมท่ีเชื่อมต�อกับจังหวัดและภาคอ่ืนๆ 
9. จังหวัดสระบุรีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปDนเอกลักษณ;เฉพาะของจังหวัด 
10. เปDนแหล�งอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ทําให?มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ/ภาวะการว�างงานตํ่า 
11. ภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการทํางาน 
12. มีสภาพแวดล?อมและทําเลท่ีเหมาะสมกับการติดต�อกับทุกภาค 
13. มีหน�วยงานทหารอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
14. เปDนแหล�งวัตถุดิบวัสดุก�อสร?างและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีทํารายได?ให? GPP ภาคอุตสาหกรรมท่ี

มีรายได?หลักของระดับจังหวัด 
15. มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบในการผลิต 
16. โรงงานอุตสาหกรรมหนักในจังหวัดเข?าร�วมโครงการ CSR 
17. มีโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ�มอุตสาหกรรมขนาดใหญ�จํานวนมาก เปDนแหล�งสร?างแรงงาน 

สร?างรายได?ให?ชุมชน 
18. ผู?ประกอบการมีศักยภาพ ร�วมสร?างจิตสํานึกให?เยาวชน (โครงการมัคคุเทศก;น?อยในโรงงาน) 
19. เปDนศูนย;กลางคมนาคมขนส�งทางบกเชื่อมต�อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
20. มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟJาท่ีใช?แกgสธรรมชาติ และพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย;และขยะ) 

จุดอ;อน (Weakness) 
1. เกษตรกรส�วนใหญ�ไม�มีท่ีดินทํากินของตนเองและประสบปvญหาภาวะหนี้สินผูกพัน 
2. ขาดการปรับปรุง ฟklนฟูแหล�งน้ํา และควบคุมการปล�อยน้ําท้ิงอย�างมีประสิทธิภาพ 
3. เกษตรและสถาบันการเกษตรยังขาดความรู?และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเปDนมิตรกับสิ่งแวดล?อม

เพ่ือไปปรับใช?ในระบบการผลิตในด?านการบริหารจัดการองค;กรและการจัดการธุรกิจ 
4. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
5. ขาดการพัฒนาและปรุงปรับเส?นทางในการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
6. การประชาสัมพันธ;ไม�ต�อเนื่องและไม�ตรงกลุ�มเปJาหมาย 
7. ขาดกิจกรรมสนับสนุนการท�องเท่ียวท่ีทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
8. ขาดการวิเคราะห;กลุ�มเปJาหมาย นักท�องเท่ียวและการศึกษาเส?นทางท�องเท่ียวและสถานท่ี

ท�องเท่ียวเกิดใหม� 
9. ขาดมัคคุเทศก;อาชีพภายในจังหวัด 
10. จังหวัดไม�มีศูนย;ประชุม โรงแรม และท่ีพักขนาดใหญ� เพ่ือรองรับผู?เข?าร�วมประชุม สัมมนา หรือ

นักท�องเท่ียวจากจังหวัดอ่ืนท่ีจัดประชุมสัมมนา 
11. ขาดการรวบรวมข?อมูลด?านการท�องเท่ียวท่ีแม�นยําและรวดเร็ว 
12. ขาดทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด?านการช�วยเหลือผู?ประสบภัยในพ้ืนท่ี 



 

 

13. ขาดความคล�องตัวของระบบจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี 
14. มีมลภาวะจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
15. ไม�มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต?องเรียนต�างพ้ืนท่ี ทําให?สูญเสีย

รายได?ออกนอกจังหวัด 
16. การแพร�ระบาดของยาเสพติดส�งผลให?ครอบครัวและชุมชนอ�อนแอ 
17. สภาพภูมิประเทศเสี่ยงต�อภัยพิบัติ (อุทกภัย/การจราจรทางบก/สารเคมี/วัตถุอันตราย) 
18. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนให?มีคุณภาพชีวิตยังไม�ดีพอ 
19. ขาดการบูรณาการด?านการบริหารจัดการและใช?ทรัพยากรระหว�างหน�วยงานภาครัฐกับ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีหาเจ?าภาพไม�ได? ทําให?มีปvญหากับด?านสิ่งแวดล?อม 
20. อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย�อม ขาดเงินสนับสนุนทางด?านเงินทุน จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข?อง 
21. ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ีทําให?ต?นทุนภาคการผลิตสูง 
22. ฐานข?อมูลในการพัฒนาด?านอุตสาหกรรมยังไม�สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงได?อย�างเปDนระบบ 
23. มีอุตสาหกรรมหนักท่ีใช?ทรัพยากรน้ําเพ่ือประกอบการปริมาณมากจึงต?องควบคุมการปล�อยน้ํา

ท้ิงลงแหล�งน้ําท่ีสําคัญ 
24. อุตสาหกรรมหนัก (ปูนซีเมนต;) บางแห�งไม�ตระหนักถึงความสําคัญในการอยู�ร�วมกับชุมชนอย�างสมดุล 

โดยมีการกักเก็บน้ําจากธรรมชาติมาเพ่ือใช?ลดการใช?น้ําในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการอุตสาหกรรม 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลและจังหวัดสระบุรีมีนโยบายในการส�งเสริมและกระตุ?นเศรษฐกิจด?านการเกษตร 
2. ผลผลิตด?านการเกษตรโดยเฉพาะพืชพลังงานและอาหารปลอดภัยเปDนท่ีต?องการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
3. การรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให?เกิดช�องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
4. จังหวัดได?รับการสนับสนุนด?านการท�องเท่ียวจากการท่ีประเทศไทยเปDนศูนย;กลางการประสานงานด?าน

การท�องเท่ียวและการบินในกลุ�มประเทศอาเซียน 
5. ท่ีตั้งจังหวัดสระบุรีมีศักยภาพในการพัฒนา เปDนศูนย;กลางการศึกษา เรียนรู? และแวะพักของกลุ�ม

ประเทศอาเซียน 
6. ระบบการสื่อสารบนโลกออนไลน;ทําให?สามารถสืบค?นข?อมูลการท�องเท่ียวได?ง�าย 
7. รัฐบาลมีนโยบายเน?นด?านความม่ันคงของสังคมท่ีบูรณาการทุกภาคส�วน 
8. การรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให?เกิดช�องทางการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
9. มีนโยบายรัฐบาลส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได?แก� เศรษฐกิจพอเพียง เรียนฟรี ๑๕ ป̀ การ

ประกันสังคม การต�อต?านยาเสพติด กองทุนพัฒนาบทบาทสต 
10. มีกฎหมายท่ีเอ้ือต�อการทํางานและรองรับผู?ด?อยโอกาสทางสังคม เช�น เด็ก คนพิการ ผู?สูงอายุ 
11. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให?เกิดการส�งเสริม/ต่ืนตัว/กระตุ?นการเรียนรู?ด?านภาษามากข้ึน 
12. รัฐบาลมีนโยบายเน?นด?านความม่ันคงของสังคมท่ีบูรณาการทุกภาคส�วน 
13. ได?รับการสนับสนุนให? เปDนเขตส�งเสริมการลงทุนท่ีได?รับสิทธิประโยชน; การลดหย�อน

ภาษีมูลค�าเพ่ิมในอุตสาหกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล?อม 
14. เปDนแหล�งรวมของตลาดแรงงานท่ีสําคัญ ทําให?มีโอกาสในการลงทุน สร?างการจ?างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
15. มีเครือข�ายเฝJาระวังลุ�มแม�น้ําป@าสัก ต้ังแต�จังหวัดเพชรบูรณ; ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 

โดยมีผลการวิจัยท่ีภาคประชาชนเข?ามามีส�วนร�วม มีนโยบาย โครงการจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล?อม 
โครงการด?าน CSR 



 

 

16. มีเส?นทางคมนาคมและถนนมอเตอร;เวย;ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส; (ทางน้ํา (แม�
น้ําป@าสัก) ทางบก(รพไฟ) 
อุปสรรค (Threat) 

1. ความไม�มีเสถียรภาพของราคาสินค?าเกษตร 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติมีผลกระทบต�อการเกษตร 
3. ปvจจัยการผลิตในการลงทุนมีราคาสูงข้ึน 
4. การกีดกันทางการค?าส�งผลต�อการส�งออกสินค?าภาคเกษตร 
5. ภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า 
6. คุณภาพสิ่งแวดล?อมจากแหล�งอุตสาหกรรมท่ีก�อให?เกิดฝุ@นละอองในอากาศ ทําให?เกิดมลพิษทางอากาศ 
7. คุณภาพน้ําในแหล�งท�องเท่ียวบางแห�งมีคุณภาพตํ่า 
8. การแข�งขันด?านการท�องเท่ียวของจังหวัดกับจังหวัดเพ่ือนบ?านท่ีเข?มแข็งมากข้ึน 
9. ภาวะทางการเมืองส�งผลต�อการจัดสรรงบประมาณท่ีไม�ต�อเนื่อง 
10. พฤติกรรมแรงงานต�างถ่ิน ต�างชาติ ส�งผลต�อวิถีความเปDนอยู�ของประชาชน 
11. แรงงานภาคอุตสาหกรรมส�วนใหญ�เปDนแรงงานต�างถ่ินและต�างชาติไม�ให?ความร�วมมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
12. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของโลกส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
13. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให?นโยบายด?านการพัฒนาอุตสาหกรรมขาดความต�อเนื่อง 
14. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร?างพ้ืนฐาน 
15. นโยบายการกําหนดผังเมืองไม�เอ้ืออํานวยต�อการนําไปใช?ประโยชน;เชิงพ้ืนท่ีด?านการเกษตร/

อุตสาหกรรม/อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อมูลยุทธศาสตร>การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
 

วิสัยทัศน> :  



 

 

เปDนฐานการผลิตอาหาร วัสดุก�อสร?าง ท่ีมีคุณภาพ เปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อม และการท�องเท่ียว
ทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ : 
1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให?เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ดูแลให?มีการปฏิบัติและบังคับการให?เปDนไปตามกฎหมาย เพ่ือให?เกิดความสงบเรียบร?อยและ

เปDนธรรมในสังคม 
3. จัดให?มีการคุ?มครอง ปJองกัน ส�งเสริมและช�วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด?อยโอกาส เพ่ือให?

ได?รับความเปDนธรรมท้ังด?านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
4. จัดให?มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให?ประชาชนสามารถเข?าถึงได?อย�างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 
5. ปฏิบัติหน?าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย

หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด  
 

เปlาประสงค>ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  
  เพ่ือให?บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร;การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเปJาประสงค;ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ประชาชนอยู�ดีมีสุขมีรายได?เพ่ิมข้ึนจากการผลิตอาหารท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อม 
2. ประชาชนมีรายได?เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
3. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ภายใต?สังคมแวดล?อมท่ีมีคุณภาพ 
4. ประชาชนอยู�ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อมและชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร> :  
1. การผลิตอาหารท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อม 
2. การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อมและชุมชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 1  
“การผลิตอาหารท่ีเปTนมิตรต;อส่ิงแวดล�อม” 

 

1.1 เปlาประสงค> 
ประชาชนอยู�ดีมีสุขมีรายได?เพ่ิมข้ึนจากการผลิตอาหารท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อม 

 

1.2 ตัวช้ีวัดและค;าเปlาหมาย    

ตัวช้ีวัด 
ค;าเปlาหมาย 

57 58 59 60 
1. ร?อยละของจํานวนเกษตรกลุ�มเปJาหมายท่ีผ�านการเตรียมความ
พร?อมตามระบบมาตรฐาน 

80 85 90 95 

2. ร?อยละของจํานวนเกษตรกลุ�มเปJาหมายท่ีสามารถลดต?นทุนการผลิต 15 20 25 30 
3. ร?อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด 5 10 15 20 

 
1.3 กลยุทธ>หลัก 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด  
2) การบริหารจัดการน้ําในอนาคตแบบบูรณาการ 



 

 

3) การเฝJาระวังความปลอดภัยด?านอาหารและมีแผนเตรียมการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของเกษตรกร กลุ�มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให?มีความพร?อม 
   ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 2 
“การพัฒนาการท;องเท่ียวแบบบูรณาการ” 

2.1 เปlาประสงค> 
 ประชาชนมีรายได?เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
 

2.2  ตัวช้ีวัดและค;าเปlาหมาย    

ตัวช้ีวัด 
ค;าเปlาหมาย 

57 58 5๙ 60 
1) ร?อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได?จากการท�องเท่ียว 5 10 15 20 
2) ร?อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวของจังหวัด 2 5 8 10 

3) ร?อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการจําหน�ายผลิตภัณฑ; OTOP 2 5 8 10 

2.3  กลยุทธ>หลัก 
1) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว  
2) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และมาตรฐานความปลอดภัยด?านการท�องเท่ียว 
3) เสริมสร?างมูลค�าเพ่ิมแก�แหล�งท�องเท่ียวผลิตภัณฑ;ชุมชนท?องถ่ิน และบริการด?านการท�องเท่ียว 
4) ปรับปรุงระบบโครงสร?างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการท�องเท่ียว 
5) ส�งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีท?องถ่ิน/ชุมชน 
6) ส�งเสริม/พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ;การท�องเท่ียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 3  
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

3.1  เปlาประสงค> 
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีภายใต?สังคมแวดล?อมท่ีมีคุณภาพ 
 

3.2  ตัวช้ีวัดและค;าเปlาหมาย    

ตัวช้ีวัด 
ค;าเปlาหมาย 

57 58 5๙ 60 
1) ร?อยละของหมู�บ?านท่ีผ�านเกณฑ;การจัดระดับหมู�บ?านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

60 65 70 75 

2) ร?อยละของอําเภอปJองกันควบคุมโรคเข?มแข็งแบบยั่งยืน 60 65 70 75 
3) ร?อยละของความสําเร็จของการแก?ไขปvญหาเพ่ือลดจํานวน
ครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได?ต่ํากว�าเกณฑ; จปฐ. 

60 65 70 75 

4) ร?อยละของความสําเร็จในการปJองกันและแก?ไขปvญหายาเสพติด 60 65 70 75 
3.3 กลยุทธ>หลัก 
  1) การส�งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส�งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
  2) ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน 



 

 

  3) เสริมสร?างศักยภาพชุมชนในการพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 4 
“การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปTนมิตรต;อส่ิงแวดล�อมและชุมชน” 

4.1 เปlาประสงค> 
ประชาชนอยู�ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปDนมิตรต�อสิ่งแวดล?อมและชุมชน 

4.2 ตัวช้ีวัดและค;าเปlาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค;าเปlาหมาย 

57 58 59 60 
1) มีฐานข?อมูลกลุ�มภาคการผลิตท่ีมีศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาการรวมกลุ�มอุตสาหกรรม 

1 1 1 1 

2) ผู?ประกอบการได?รับการพัฒนาผลิตภาพของ
ผลิตภัณฑ;ชุมชน 

55 60 65 70 

3) ร?อยละของความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
สนับสนุนการแก?ไขปvญหาด?านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล?อม 

70 75 80 85 

4.3  กลยุทธ>หลัก 
1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของวิสาหกิจและผู?ประกอบการกลุ�มเปJาหมาย 
2) สนับสนุนให?สถานประกอบการมีส�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล?อมอย�างต�อเนื่อง 
3) สร?างความเข?มแข็งของเครือข�ายชุมชนเฝJาระวัง และร�วมรักษ;สิ่งแวดล?อม 
4) ลดมลภาวะ ฟklนฟูสิ่งแวดล?อม และรักษาดุลยภาพการใช?ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ?มค�า 

 
 
 
 
 



 

 

 



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

1 ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมเพื่อลด
มลพิษจากขยะภาคครัวเรือน ภาคชุมชน 
และภาคอุตสาหกรรม

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

1 3    8,103,200  10,000,000 สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท(องถิ่นจังหวัด
สระบุรี

2 บริหารจัดการสิ่งแวดล(อมเพื่อเฝ5าระวังและ
แก(ไขป7ญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สร(างความเข(มแข็งของ
เครือข�ายชุมชนเฝ5าระวัง
 และร�วมรักษ;สิ่งแวดล(อม

1 3  19,880,400  30,000,000 สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท(องถิ่นจังหวัด
สระบุรี

3 ปรับปรุงเส(นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

1 3  15,000,000  20,000,000 สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดสระบุรี

4 งานบูรณะโครงข�ายสายหลักระหว�างภาค
ทางหลวงหมายเลข 1

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 49,930,000 แขวงการทางสระบุรี

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ

5 งานบูรณะโครงข�ายสายหลักระหว�างภาค
ทางหลวงหมายเลข 2

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 49,950,000 แขวงการทางสระบุรี

6 งานบูรณะทางหลวงสายหลักมาตรการ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจทางหลวง
หมายเลข 1

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 45,700,000 แขวงการทางสระบุรี

7 งานบูรณะทางหลวงสายหลักมาตรการ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจทางหลวง
หมายเลข 2

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 46,600,000 แขวงการทางสระบุรี



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ

8 งานฟ%&นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู�สภาพอย�าง
ยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3222

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 10,100,000 แขวงการทางสระบุรี

9 งานฟ%&นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู�สภาพอย�าง
ยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3

 13,000,000 แขวงการทางสระบุรี

10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุ(มครองแรงงาน (จัดซื้อรถยนต; Mobile 
Unit)

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

2 3    1,500,000
สนง.สวัสดิการและ
คุ(มครองแรงาน



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ

11 กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตจังหวัด
สระบุรี

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3

   1,000,000 1000000

องค;การบริหารส�วน
จังหวัดสระบุรี

12 ขยะรีไซเคิล ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3

      300,000 300000

องค;การบริหารส�วน
จังหวัดสระบุรี

13 เตาเผาขยะปลอดมลพิษ ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3

2000000

องค;การบริหารส�วน
จังหวัดสระบุรี

14 ก�อสร(างและปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย (บ�อฝ7งกลบขยะมูลฝอย)

สนับสนุนให(สนุบสนุน
ให(สถานประกอบการ
มีส�วร�วมในการรักษา
สิ่งแวดล(อมอย�างต�อเนื่อง

3 3

 45,000,000

เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ

15 งานขนย(ายขยะเก�าที่เทกองตกค(างอยู�และ
นําไปฝ7งกลบในบ�อฝ7งกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล (Ssanitary Iandfill)

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3

   6,000,000

เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท

16 งานปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มี
อยู�เดิมให(ถูกสุขลักษณะ (Ssanitary 
Iandfill)

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3  45,000,000
เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท

17 โครงการจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 
เพื่อจัดเก็บขยะอันตรายในแต�ละชุมชน

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3       300,000
เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท



แบบ จ.1

กลยุทธ�
แหล
ง 
งปม.

ผลผลิต  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560 หน
วยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ*บัญชีรายการชุดโครงการ

โครงการ

18 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท(าย พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของ
วิสาหกิจและ
ผู(ประกอบการ
กลุ�มเป5าหมาย

3 3

   2,300,000

เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท

19 โครงการออกแบบและประชาสัมพันธ;การ
ลด ใช(ซ้ํา แปรรูปขยะนํากลับมาใช(
ประโยชน;

สร(ามความเข(มแข็งของ
เครือข�ายชุมชนเฝ5าระวัง
 และร�วมรักษ;สิ่งแวดล(อม

3 3

        30,000

เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท

20 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย

ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3

      200,000

เทศบาลเมืองพระพุทธ
บาท

21 ก�อสร(างเตาเผาขยะในชุมชน ลดมลภาวะ ฟ%&นฟู
สิ่งแวดล(อม และรักษา
ดุลยภาพการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ(มค�า

3 3 5,000,000   

ทต.พุกร�าง



 
รายงานการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการบริหารงานจังหวัด 

และกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จังหวัดสระบุรี 

*************************************************** 

การดําเนินการ 
ดําเนินการ

แล�ว 
ไม�ได�

ดําเนินการ 

๑) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท�องถ่ินในจังหวัดด�วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต#อไปนี้ 
� มอบให�ส#วนราชการ หน#วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด
ทําการศึกษา สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท�องถ่ินในจังหวัด 
� มอบให�ฝ/ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดําเนินการหรือร#วมกับหน#วยงานอ่ืน ทําการศึกษา 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท�องถ่ินในจังหวัด 
� แต#งต้ังคณะอนุกรรมการ ก.บ.จ. ข้ึนคณะหนึ่ง ทําหน�าท่ี ประสานงานเพ่ือให�ได�
ข�อมูลความคิดเห็นของประชาชนในท�องถ่ินในจังหวัด 
� ดําเนินการอ่ืนตามท่ี ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดําเนินการมอบหมายเจ�าภาพใน 
แต#ละประเด็นยุทธศาสตร7ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ร#วมท้ังหารือ
ร#วมกับส#วนราชการ/หน#วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข#าย 
จากทุกภาคส#วน 

 
� 
 
� 
 
 
 
� 

 

๒) จัดประชุมหารือร#วมกันระหว#างหัวหน�าส#วนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยู#ใน
จังหวัดไม#ว#าจะเป:นราชการบริหารส#วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส#วนกลางและ
ผู�บริหารองค7กรปกครองส#วนท�องถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ัง ผู�แทนภาคประชาสังคม 
และผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟ=งความคิดเห็น เก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดตาม
มาตรา ๕๓/๑ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ#นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ#นดิน (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
แห#งพระราชกฤษฎีกาว#าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ#มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

�  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพ่ือจัดทําและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราช-
กฤษฎีกาว#าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ#มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
และหลักเกณฑ7 และวิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนด 

�  

 ข�าพเจ�าขอรับรองว#า ข�อความดังกล#าวข�างต�นเป:นความจริงทุกประการ  

 
       (ลงชื่อ)......................................................... 
                                                                                         (นายวิเชียร  พุฒิวิญMู) 
                      ผู�ว#าราชการจังหวัดสระบุรี 



สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

หัวข�อ เดิม ผลการทบทวน 
เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน" เป�นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก�อสร�าง ท่ีมี
คุณภาพ เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และ
การท�องเท่ียวทางเลือก ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

� คงเดิม  � ปรับปรุงใหม� - 

เป#าประสงค"รวม 1) ประชาชนอยู�ดีมีสุขมีรายได�
เพ่ิมข้ึนจากการผลิตอาหารท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 

2) ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการ
พัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 

3) ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ภายใต�
สังคมแวดล�อมท่ีมีคุณภาพ 

4) ประชาชนอยู�ดีมีสุขจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมและชุมชน 

� คงเดิม  � ปรับปรุงใหม� - 

ประเด็น
ยุทธศาสตร" 

ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 1 :  
การผลิตอาหารท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
เป#าประสงค" 

- ประชาชนอยู�ดีมีสุขมีรายได�เพ่ิมข้ึน
จากการผลิตอาหารท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 
ตัวช้ีวัด 

1) ร�อยละของจํานวนเกษตรกร
กลุ�มเป9าหมายท่ีผ�านการเตรียมความ
พร�อมตามระบบมาตรฐาน 

2) ร�อยละของจํานวนเกษตรกร
กลุ�มเป9าหมายท่ีสามารถลดต�นทุนการ
ผลิต 

3) ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าผลผลิต
ทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด 
กลยุทธ"หลัก 

1) ปรับโครงสร�างภาคเกษตรและ
การตลาด 

2) การบริหารจัดการน้ําในอนาคต
แบบบูรณาการ 

3) การเฝ9าระวังความปลอดภัยด�าน
อาหารและมีแผนเตรียมการรองรับความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

� คงเดิม     � ปรับปรุงใหม� 
การผลิตอาหารท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
เป#าประสงค" 

- ประชาชนอยู�ดีมีสุขมีรายได�เพ่ิมข้ึน
จากการผลิตอาหารท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 
ตัวช้ีวัด 

1) ร�อยละของจํานวนเกษตรกร
กลุ�มเป9าหมายท่ีผ�านการเตรียมความ
พร�อมตามระบบมาตรฐาน 
2) ร�อยละของจํานวนเกษตรกร

กลุ�มเป9าหมายท่ีสามารถลดต�นทุนการ
ผลิต 

3) ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าผลผลิต
ทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด 
กลยุทธ"หลัก 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาด 
2) การบริหารจัดการน้ําในอนาคต

แบบบูรณาการ 
3) การเฝ9าระวังความปลอดภัยด�าน

อาหารและมีแผนเตรียมการรองรับความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

 
 



 

หัวข�อ เดิม ผลการทบทวน 
เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของเกษตรกร กลุ�มเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรให�มีความพร�อมในการปรับตัว
และบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง 

4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของเกษตรกร กลุ�มเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรให�มีความพร�อมในการปรับตัว
และบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 2 : การ
พัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
เป9าประสงค> 

- ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการ
พัฒนาการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ 
ตัวช้ีวัด 

1) ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�จากการ
ท�องเท่ียว 
2) ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียว

ของจังหวัด 
3) ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการ

จําหน�ายผลิตภัณฑ> OTOP 
กลยุทธ"หลัก 

1) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคี
เครือข�ายในการบริหารจัดการทรัพยากร
การท�องเท่ียว 

2) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และ
มาตรฐานความปลอดภัยด�านการ
ท�องเท่ียว 

3) เสริมสร�างมูลค�าเพ่ิมแก�แหล�ง
ท�องเท่ียวผลิตภัณฑ>ชุมชนท�องถ่ิน และ
บริการด�านการท�องเท่ียว 

4) ปรับปรุงระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงการท�องเท่ียว 

5) ส�งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี
ท�องถ่ิน/ชุมชน 

6) ส�งเสริม/พัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ>การท�องเท่ียว                                          

� คงเดิม  � ปรับปรุงใหม�  

 

ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 3 :  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

� คงเดิม     � ปรับปรุงใหม� 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคง 
ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เพ่ือให�เกิดการ 
บูรณาการและ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร> 
การพัฒนาเพ่ือ



 

หัวข�อ เดิม ผลการทบทวน 
เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวัด 
1) ร�อยละของหมู�บ�านท่ีผ�านเกณฑ>

การจัดระดับหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ร�อยละของอําเภอป9องกัน

ควบคุมโรคเข�มแข็งแบบยั่งยืน 
3) ร�อยละของความสําเร็จของการ

แก�ไขปGญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายได�ต่ํากว�าเกณฑ> จปฐ. 

4) ร�อยละของความสําเร็จในการ
ป9องกันและแก�ไขปGญหายาเสพติด 
กลยุทธ" 

1) การส�งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส�งเสริม
สุขภาพเชิงรุก 

2) ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย>สิน 

3) เสริมสร�างศักยภาพชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
1) ร�อยละของหมู�บ�านท่ีผ�านเกณฑ>

การจัดระดับหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ร�อยละของอําเภอป9องกัน

ควบคุมโรคเข�มแข็งแบบยั่งยืน 
3) ร�อยละของความสําเร็จของการ

แก�ไขปGญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายได�ต่ํากว�าเกณฑ> จปฐ. 

4) ร�อยละของความสําเร็จในการ
ป9องกันและแก�ไขปGญหายาเสพติด 
กลยุทธ" 

1) การส�งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส�งเสริม
สุขภาพเชิงรุก 

2) ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย>สิน 

3) เสริมสร�างศักยภาพชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ  

เสริมสร�างความ
ม่ันคงของชาติ 
(พ.ศ.2556-
2560) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 4 :  
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมและชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

1) มีฐานข�อมูลกลุ�มภาคการผลิตท่ี
มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาการรวมกลุ�ม
อุตสาหกรรม 

2) ผู�ประกอบการได�รับการพัฒนา
ผลิตภาพของผลิตภัณฑ>ชุมชน 

3) ร�อยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการสนับสนุนการแก�ไขปGญหา
ด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม 
กลยุทธ" 

1) พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข�งขันของวิสาหกิจและผู�ประกอบการ
กลุ�มเป9าหมาย 

2) สนับสนุนให�สถานประกอบการมี

� คงเดิม  � ปรับปรุงใหม� 
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมและชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

4) มีฐานข�อมูลกลุ�มภาคการผลิตท่ี
มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาการรวมกลุ�ม
อุตสาหกรรม 

5) ผู�ประกอบการได�รับการพัฒนา
ผลิตภาพของผลิตภัณฑ>ชุมชน 

6) ร�อยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการสนับสนุนการแก�ไขปGญหา
ด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม 
กลยุทธ" 

1) พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข�งขันของวิสาหกิจและผู�ประกอบการ
กลุ�มเป9าหมาย 

2)  สนับสนุนให�สถานประกอบการมี

 



 

หัวข�อ เดิม ผลการทบทวน 
เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ส�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล�อมอย�าง
ต�อเนื่อง 

3) สร�างความเข�มแข็งของเครือข�าย
ชุมชนเฝ9าระวัง และร�วมรักษ>สิ่งแวดล�อม 

4) ลดมลภาวะ ฟMNนฟูสิ่งแวดล�อม 
และรักษาดุลยภาพการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ�มค�า 

ส�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล�อมอย�าง
ต�อเนื่อง 

3) สร�างความเข�มแข็งของเครือข�าย
ชุมชนเฝ9าระวัง และร�วมรักษ>สิ่งแวดล�อม 

4) ลดมลภาวะ ฟMNนฟูสิ่งแวดล�อม 
และรักษาดุลยภาพการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ�มค�า 

จุดเน�นทาง
ยุทธศาสตร" 
(Strategic 
Positioning) 
 

1) เมืองอุตสาหกรรม 
2) เมืองเกษตรปลอดภัย 
3) เมืองการท�องเท่ียวทางเลือก 

� คงเดิม  � ปรับปรุงใหม� - 

 



* รกัษาฐานรายไดเ้ดมิ
** สรา้งฐานรายไดใ้หม่

การกาํหนดตาํแหนง่จดุยนืทางยทุธศาสตร ์(Positioning) ของกลุม่จงัหวดัและจงัหวดั
ตามแผนพฒันากลุม่จงัหวดั แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยเนน้เฉพาะเร ื=องสาํคญัทางดา้นเศรษฐกจิและสรา้งรายได้

• วสิยัทศัน ์ “เป็นแหลง่ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ=งแวดลอ้มที=สะอาด อดุมสมบรูณ์เพื=อสนบัสนนุการเพิ=มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของภาคการผลติ การคา้และบรกิารที=เป็นมติรกบัส ิ=งแวดลอ้ม”

 

กลุม่จงัหวดัภาค
กลางตอนบน 1

พระนครศรอียธุยา

สระบรุ ี
ปทมุธานี

นนทบรุ ี

• อตุสาหกรรม*
(วสัดกุอ่สรา้ง/แปรปู
อาหาร)

• ทอ่งเที=ยวทางเลอืก * 
   (ธรรมชาต,ิวฒันธรรม, เชงิ
นเิวศน ์,เชงิสขุภาพ)

� เมอืงที=มฐีานทรพัยากรตน้ทนุ(นํ Lา) ที=
สะอาด อดุมสมบรูณ์สนบัสนนุการผลติ 
การคา้ การลงทนุของภาคอตุสาหกรรม
เกษตร ทอ่งเที=ยว และชุมชน*

• การทอ่งเที=ยว *
(เชงิเกษตร
วฒันธรรมและ
สขุภาพ)

• เมอืงมรดกโลก *

1

� การเป็นเมอืงอาหารปลอดภยั
(การแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร)**

• เมอืงอตุสาหกรรม
สะอาด *

• เมอืง
อตุสาหกรรม
สะอาด *

• เกษตรปลอดภยั*

• เมอืงที=อยูอ่าศยัช ัLนด ี ** 
   

• เมอืงศนูยก์ลางธุรกจิ
การคา้นานาชาต ิ*

   

• สงัคมสนัตสิขุ/
พฒันาคณุภาพ
ชวีติ

• ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
OTOP+SME**

• เชื=อมโยงเครอืขา่ย
เสน้ทางคมนาคม+  
การจดัการผงัเมอืง*

• เพิ=มมลูคา่สนิคา้
เกษตร*

• ศนูยอ์าหารฮาลาล**

• เมอืงนา่เที=ยว/นา่ลงทนุ*   

• พฒันาคณุภาพ   
ชวีติ

“นํ Lาเป็นแหลง่รายได้
ของกลุม่จงัหวดัฯ”
-อตุสาหกรรม/เกษตร/
ทอ่งเที=ยว/ชุมชนและที=อยู่

• Region Logistics Link**
• เกษตรปลอดภยั*

• การจดัการ
คณุภาพ
สิ=งแวดลอ้ม*

• ศนูยก์ลางการขนสง่ทางนํ Lา**

• ศนูยก์ลางการทอ่งเที=ยว
เชงิสขุภาพ**




