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สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
เมือง กับ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ที่มาและความส าคัญ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง 
โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาล 
เมืองสระบุรี 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ : ข้อมูลฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองสระบุรี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
เมืองยั่งยืน ส าหรับเทศบาลเมืองสระบุรี 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 
สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองสระบุรี 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลเมืองสระบุรี 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิต
และการป้องกันอุทกภัย 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนงานของเทศบาลเมืองสระบุรี 
การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี กับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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1. เมืองกับการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มาและความส าคัญ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น าจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ได้ร่วมรับรอง ‘วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030’ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย ที่สังคมโลกต้องบรรลุร่วมกันในอีก 15 ปี

ข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการและครอบคลุมทั่วถึง จนถึงปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่าง ๆ 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และก าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65  

ที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับหน่วยงาน

ส่วนกลางเป็นหลัก ทั้งที่การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และภาคีการพัฒนาในระดับเมืองจะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ส าคัญ อปท. เป็นทั้งผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

และผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นระดับของการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมโยง

เป้าหมายระดับนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ

สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบต่อไป 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างไรบ้าง 

• SDGs ตอบสนองต่อความท้าทายของเมืองในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ต่อความท้าทายในการบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม SDGs มีความครอบคลุมถึงประเด็นการพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งจะเสริมสร้างผลลัพธ์การ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

• SDGs สนับสนุน ‘แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน' ส าหรับผู้น าท้องถิ่น กรอบการท างาน 

SDGs ตอบสนองต่อสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการอย่างเป็นสากล จึงสามารถเป็นแผนที่น าทางที่เป็นรูปธรรม 

ในการสร้างการพัฒนาที่สมดุล  
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• SDGs สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือนอกขอบเขตเมือง  

SDGs สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพันธมิตรต่าง ๆ และการ

ระดมความสามารถของผู้ขับเคลื่อนท้ังในและนอกเมืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

• SDGs สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ในฐานะที่เป็นวาระการพัฒนาส าหรับ

โลก SDGs จึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างพันธมิตรความร่วมมือ และการสนับสนุนทาง

เทคนิคเพื่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  

  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย 

มุ่งหวังแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน 

และสันติสุข ด้วยแนวคิด “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตั้งเป้าหมายบรรลุภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
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โครงการแนวทางการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย  

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในกระบวนการวางแผน 

การปฏิบัติ และการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีการพัฒนาระดับเมือง ด าเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน

มิถุนายน 2563 ซึง่โครงการฯ ได้เชิญเทศบาลเมืองสระบุรีเข้าร่วมเป็นเมืองกรณีศึกษา เนื่องจากเทศบาล

เมืองสระบุรีเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเมืองมีความมุ่งม่ันที่จะรักษาสมดุล  

ของการพัฒนาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ : 

1. ระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน 

ในประเทศไทย  

2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง ในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อระบุช่องว่าง และแนวทางในการขับเคลื่อน  

3. ปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประยุกต์ใช้ SDGs ในการพัฒนาเมืองยั่งยืน  

4. สังเคราะห์บทเรียนจากการศึกษาและปฏิบัติการ เพื่อเสนอแผนที่น าทางกระบวนการ

ขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย 

ในการระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน

ส าหรับประเทศไทย โครงการฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) และ 232 ตัวชี้วัด โดยท าการคัดเลือก 

และแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม การเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม และธรรมาภิบาล 

การบริหารเมืองซึ่งสามารถสรุปตัวชี้วัดได้จ านวน 34 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 30 เป้าประสงค์ ใน 

14 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี ้  
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ภาพที่ 1.1 ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน แบ่งตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
โภชนาการ (2.1.1) / การศึกษา (4.1.1) / 
น้ าอุปโภค-บริโภค (6.1.1) / สุขอนามัย 
(6.2.1) / ไฟฟ้า (7.1.1) / การสื่อสาร 
(9.c.1) / ขนส่งสาธารณะ (11.2.1) 

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่อยู่อาศัย (11.1.1) / 
พื้นที่สาธารณะ (11.7.1) 

3. ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุทางถนน (3.6.1) / 
ความรุนแรง (16.1.1) 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ า (6.3.2) / พลังงาน (7.2.1) /  
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (11.4.1) 

5. การจัดการมลพิษ 
น้ าเสีย (6.3.1) / ขยะ (11.6.1) /  
มลพิษทางอากาศ (11.6.2)  

6. การรับมือภัยพิบัติ 
ผลกระทบ (11.5.1 / 11.5.2) /  
ยุทธศาสตร์ (11.b.2) / การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ (13.3.1 / 13.3.2) 

7. การจ้างงาน 
การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
(8.3.1) / การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาส (8.5.2) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (8.9.1)  

8. วิถีการด าเนินชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 
การน ากลับมาใช้ใหม่ (12.5.1) 
/ การจัดซื้อจัดจ้างที่ย่ังยืน 
(12.7.1) / มาตรฐานสีเขียว 
(12.a.1) 

9. ความเท่าเทียม 
ด้านรายได้ 
อัตราความยากจน 
(1.1.1) 

10. ความเท่าเทียม 
  ด้านหญิงชาย (5.5.1) 

11. การมีส่วนร่วม   
  (11.3.2) 

12. ความโปร่งใส  
  (16.6.1) 

13. ประสิทธิภาพ  
  (16.6.2) 

14. หุ้นส่วนความ 
  ร่วมมือ (17.17.1) 

15. ข้อมูลและการ 
  ติดตามผล (17.18.1) 

ธรรมาภิบาล 
การบริหารเมือง 

การเติบโตและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

ความเท่าเทียม 
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ตารางที่ 1.1 รายละเอียดตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (Basic Infrastructure for Quality of Life) 
1. สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

2.1.1 ร้อยละของประชากรในท้องถิ่นที่มี  ภาวะทุพโภชนาการ ต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ (และกลุ่มรายได้ หากสามารถจ าแนก) 
4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อ
จ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าอย่างน้อย 
ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร ์
6.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ได้รับ บริการน้ าดื่ม ที่ปลอดภัยและ 
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด 
7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ เข้าถึงไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก 
อื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 
11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในท้องถิ่นที่มี บริการขนส่งสาธารณะ และ
เส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนน
ทั้งหมด 

2. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน ที่อยู่อาศัยนอกระบบ 
หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความม่ันคงและไม่เหมาะสม ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
11.7.1 ร้อยละของ พื้นที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับ 
ทุกคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภัย และมีการออกแบบเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อคนทุกกลุ่ม (universal design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 

3. ความปลอดภัย 3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในท้องถิ่น 
ต่อประชากร 100,000 คน 
16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับ  ความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือ 
ทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญา 
ที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่น ในช่วง 1 ปี 
ที่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
4. คุณภาพ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของจ านวน แหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและโดยรอบท้องถิ่น 
(เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด 
7.2.1 ร้อยละของการใช้ พลังงานทดแทน ในท้องถิ่น ต่อการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย  
11.4.1 ร้อยละของงบประมาณท้องถิ่นในแผนงานและโครงการด้านการสงวน 
การป้องกัน และการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
ต่องบประมาณทั้งหมดของท้องถิ่น 

5. การจัดการ
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณ น้ าเสีย ที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย และร้อยละ
ของปริมาณน้ าเสียท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียท้ังหมด 
11.6.1 ร้อยละของปริมาณ ขยะมูลฝอย ในท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
11.6.2 ร้อยละของจ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) 
ในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

6. การรับมือ 
ภัยพิบัติ 

11.5.1 อัตราส่วน ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในท้องถิ่น ต่อประชากร 
100,000 คน (จ าแนกตามเพศ กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย 
หากสามารถจ าแนก) 
11.5.2 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ต่าง ๆ (อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมท้ังจากความเสียหายที่เกิด
กับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญ 
11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของท้องถิ่นและการสนับสนุนจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในด้าน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ต่องบประมาณทั้งหมด   
13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นที่มี หลักสูตรหรือกิจกรรม
สร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า ต่อจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความรู้
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดผลกระทบ 
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Productivity and Eco-efficiency) 
7. การจ้างงาน 8.3.1 อัตราการเติบโตของ ผู้ประกอบการ และ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

ในท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและ
วิสาหกิจชุมชน)  
8.5.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในท้องถิ่นที่มี การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหน่วยงานและสถานประกอบการที่จด
ทะเบียนทั้งหมดในท้องถิ่น 
8.9.1 อัตราการเติบโตของ ต าแหน่งงาน และ รายได้จาก  อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 

8. วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 

12.5.1 จ านวนตันของ วัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม ่ในท้องถิ่นจากการด าเนินงาน 
ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
12.7.1 ร้อยละของปริมาณ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ต่อปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด ในปีท่ีผ่านมา 
12.a.1 จ านวนหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการในท้องถิ่นที่ได้รับ  
การรับรองการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น สถานประกอบการ
ที่ได้รับสิทธิบัตรสีเขียว โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองเกษตร
อินทรีย์) 

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุ่มคน (Equity and Social Inclusion) 
9. ความ 

เท่าเทียม 
ด้านรายได้ 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงานท าในท้องถิ่นท่ีครองชีพด้วย รายได้
ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

10. ความ 
เท่าเทียม 
หญิงชาย 

5.5.1 ร้อยละของจ านวน ผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ต่อจ านวน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งหมด 

ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง (Governance) 
11. การมี 

ส่วนร่วม  
11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเห็น-ร่วมวางแผน-ด าเนินงาน-
ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่มประชากร ที่เข้าร่วมในการวางแผน 
พัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)  

12. ความโปร่งใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส (เช่น มีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูล มีการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
13. ประสิทธิภาพ 16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่น 

ในด้านต่าง ๆ 
14. หุ้นส่วน 

ความร่วมมือ 
17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและโครงการด้าน 
ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคม ในท้องถิ่น 

15. ประสิทธิภาพ
ข้อมูลและ
ติดตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
เชื่อถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ 
ความบกพร่องของร่างกาย) ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง 

กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองย่ังยืน 
ส าหรับเทศบาลเมืองสระบุร ี

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีการพัฒนา และร่วมวางแผน

ด าเนินงาน  

• รวบรวมข้อมูลเมืองตามตัวชี้วัด SDGs และประเมินผลเพื่อจัดท าข้อมูลฐานสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

• จัดเวทีประชุมหารือกับผู้แทนภาคีพัฒนาเมืองในท้องถิ่น เกี่ยวกับ :  

- ความสอดคล้องระหว่างแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นกับ SDGs เมืองยั่งยืน 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย  

1) ล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เหมาะสมในบริบท

และความต้องการของท้องถิ่น  

2) กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่สอดคล้องกับวาระ

การพัฒนาที่ย่ังยืน และบทบาทของภาคีต่าง ๆ 

• ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ SDGs จากความเห็นของที่ประชุมกับ

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการน าไปปฏิบัติ 
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ผลที่เมืองจะได้รับ 

• ความเข้าใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่อ

การประยุกต์ใช้ SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองยั่งยืนในท้องถิ่น 

• ผลการประเมิน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนอย่าง มี 

ส่วนร่วม 

• แผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 

ของท้องถิ่น จากความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 



 



 

 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์:  
ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์: ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนา 
 ที่ยั่งยืนและผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสระบุรี 

เทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ 20.13 ตาราง

กิโลเมตร (12,581.25 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนที่ราบสูง โดยสูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง

ประมาณ 15 -16 เมตร มีความลาดเอียงต่ าบริเวณรอบนอกเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสระบุรี โดยอาศัยน้ าใช้ในการเกษตรและประโยชน์ต่าง ๆ 

ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งมีฝนน้อย แห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้าง

สูงในฤดูร้อน 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี รวม 61,691 คน (หญิง 30,210 คน ชาย 31,481 คน) 

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,065 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน 

เป็นชุมชนเมือง 25 ชุมชน และชุมชนทหาร 4 ชุมชน มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีอยู่ใน 5 ชุมชน 

รายช่ือชุมชน ดังนี้ 

ชุมชนท่ี 1 ชุมชนแก่งขนุน 1   ชุมชนท่ี 16 ชุมชนป่าสัก 

          ชุมชนที่ 2 ชุมชนแก่งขนุน 2                  ชุมชนท่ี 17 ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ 

          ชุมชนที่ 3 ชุมชนเขาคูบา 1                   ชุมชนท่ี 18 ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร 

          ชุมชนที่ 4 ชุมชนเขาคูบา 2                   ชุมชนท่ี 19 ชุมชนโรงน้ าปลา 

          ชุมชนที่ 5 ชุมชนเขายิงเป้า                    ชุมชนท่ี 20 ชุมชนวัดศรีบุรีรัตนาราม 

          ชุมชนที่ 6 ชุมชนเชิงเขา 1                    ชุมชนท่ี 21 ชุมชนเสือขบ 

          ชุมชนที่ 7 ชุมชนเชิงเขา 2                    ชุมชนท่ี 22 ชุมชนหลังเกษมราษฎร์ 

          ชุมชนที่ 8 ชุมชนซอยวีนัส                     ชุมชนท่ี 23 ชุมชนหลัง บขส. 

          ชุมชนที่ 9 ชุมชนดาวเรือง                     ชุมชนท่ี 24 ชุมชนหลังวัดทองพุ่มพวง 

          ชุมชนที่ 10 ชุมชนดาวเสด็จ                  ชุมชนท่ี 25 ชุมชนหลังอาชีวะ 

          ชุมชนที่ 11 ชุมชนบ้านเขาตะกร้า            ชุมชนท่ี 26 ชุมชนกองเครื่องช่วยฝึก 

          ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านบึง                     ชุมชนท่ี 27 ชุมชนมณฑลทหารบก 18 

          ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านอ้อย 1                ชุมชนท่ี 28 ชุมชนม.พัน 11 รอ. 

          ชุมชนที่ 14 ชุมชนบ้านอ้อย 2                ชุมชนท่ี 29 ชุมชนศูนย์การทหารม้า 

          ชุมชนที่ 15 ชุมชนประปา 
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ตารางที่ 2.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากรเทศบาลเมืองสระบุรี 

ประชากร หญิง ชาย ร้อยละ 

จ านวนประชากรเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 6,433 6,973 21.7 

จ านวนประชากรอายุ 18-60 ปี 19,080 21,152 65.2 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุอายุมากกว่า 60 ปี 4,697 3,356 13.0 

รวม 30,210    31,481   100 

รวมท้ังสิ้น 61,691 คน 

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี (ตุลาคม 2559) 

 ประชากรในต าบลปากเพรียวประกอบด้วยประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงจ านวนมาก  

จากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ลักษณะการขยายตัว  

ของเมืองตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุดบรรทัด ถนนพิชัย

รณรงค์สงคราม ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ส่วนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะอยู่บริเวณเส้นทางแม่น้ าป่าสัก และคลองชลประทาน

บริเวณรอบนอกเมือง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา

เมืองย่ังยืนส าหรับเทศบาลเมืองสระบุรี 

 จากการรวบรวมข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 36 ตัวชี้วัด แบ่งกลุ่มตาม

องค์ประกอบเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ด้านความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ด้านความเท่าเทียม และด้านธรรมาภิบาล

การบริหารเมือง สามารถสรุปสถานการณ์ของเมืองตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ได้ดังตาราง (ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากภาคผนวก
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ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาลเมืองสระบุรี 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี สรุป 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    

1.สาธารณปูโภค
สาธารณปูการ 

2.1.1 ร้อยละของประชากรในท้องถิ่นท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ (ภาวะทุพ
โภชนาการ: อ้วน เตี้ย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ปี และ 6-14 ปี) 0% 

 

ในเขตพื้นท่ี สพป.สระบุร ีเขต 1  
ระดับอนบุาลมภีาวะทุพโภชนาการ 1,071 คน (ร้อยละ 30.20)  
ระดับประถมศึกษามีภาวะทุพโภชนาการ 4,307 คน (ร้อยละ 35.25) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีภาวะทุพโภชนาการ 380 คน (ร้อยละ 34.61) 
ในภาพรวมมีภาวะทุพโภชนาการ 5,758 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10  
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 

 

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ในระดบัชั้น ป.6 
และ ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนท้ังหมดที่มีความสามารถ 
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ 
(2) ด้านคณิตศาสตร์ 

100% 

ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัด สพป. สระบุรี เขต 1  
ท่ีเข้าทดสอบ มีจ านวน 15,796 คน  
(จากจ านวนนักเรียนในสังกัด สพป. สระบุรี เขต 1 รวม 19,776 คน)  
พบว่า ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 47.33 และนักเรียนท่ีผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ร้อยละ 100   

 

6.1.1 ร้อยละของของครวัเรือนในท้องถิ่นท่ีได้รับ บริการน้ าดืม่ 
ท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ท้ังหมด (ปริมาณน้ าดื่มท่ีปลอดภัยขั้นต่ า 5 ลิตร/คน/วัน) 

100% 

พื้นท่ีเทศบาล มีการน าน้ าดิบจากแม่น้ าปา่สักมาผลิตน้ าประปาตลอดปี 
มีโรงผลิตน้ าประปา จ านวน 3 แห่ง รวมก าลังการผลิต เท่ากับ 2,380 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
มีอ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียวเพื่อใช้ในการชลประทาน และ
สถานีสูบน้ า 1 แห่ง อยู่ชุมชนบ้านบึงและคลองชลประทาน เพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร 2 สาย  
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6.2.1 ร้อยละของครวัเรือนในท้องถิ่นท่ีม ีส้วมที่ถูกสุขลกัษณะ 
ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีอยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

100% 
ข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรในเขตเทศบาลจังหวดัสระบุรี 
เมื่อปี 2553 มีครัวเรือนท่ีมีส้วมถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 99.99  

7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นท่ี เข้าถึงไฟฟ้าหรือ
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถ 
หาซื้อได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 

100% 
ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 4,021 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายและถนน 
ในเขตเทศบาล ป ี2560 เขตอ าเภอเมืองสระบุรีมีผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 
57,243 ราย ครอบคลุมบ้านเรอืนทั้งหมด 

 

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นท่ีมี การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด และ/หรือ ร้อยละ
ของพื้นท่ีเมืองท่ีสามารถเข้าถึงสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพื้นท่ีเมืองท้ังหมด 
(รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ) 

100% 

ข้อมูลปี 2560 มีครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจ านวน 168,357 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.25   

 

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในท้องถ่ินท่ีมี บริการขนส่ง 
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อผู้หญิง เด็ก 
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทาง
ถนนทั้งหมด 

75 % 

จังหวัดสระบุรีมสีถานีขนส่งส าหรับรถโดยสารประจ าทาง  1 แห่ง 
มีเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางท่ีวิ่งเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอสระบรุี
และอ าเภอใกล้เคียง รวมท้ังกรุงเทพฯ 53 เส้นทาง ถนนในเขตเทศบาล 
ระยะทางท้ังสิ้น 94.106 กิโลเมตร มีบริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล
และโดยรอบ รวมระยะทาง 302 กิโลเมตร 

 

2. การใช้
ประโยชน์ที่ดนิ 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี ความม่ันคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนท้ังหมด  
(มีความมั่นคงทางสิทธิที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทาง
สภาพแวดล้อม) 

100% 

ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบา้นมีสภาพคงทนถาวร 
จากจ านวนส ารวจ ท้ังหมด 8,318 ครัวเรือน  
พบจ านวนครวัเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.14  
ของครัวเรือนท่ีมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
ร้อยละ 99.86   
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11.7.1 ร้อยละของ พื้นที่สาธารณะ (สถานท่ีท่ีใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรบัทุกคน) ท่ีมีการดูแลด้านความปลอดภัย 
และมีการออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุ่ม 
(universal design) ต่อพื้นท่ีเมืองท้ังหมด 

25% ของ 
พื้นท่ีเมือง 

พื้นท่ีสีเขียวรวมทุกประเภท (ธรรมชาติ บริการชุมชน สิ่งแวดล้อม  
ทางสัญจรและเศรษฐกิจชุมชน) คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของพื้นที่ทั้งหมด 
หรือ 113 ตารางเมตร/คน (ฐานข้อมูล Thai green urban สผ.)  
แตเ่นื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีศักยภาพบริเวณริมแม่น้ าป่าสักและ
พื้นท่ีเกษตรกรรม จึงยังมีความต้องการพื้นที่สีเขียวสาธารณะอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 

3. ความ
ปลอดภัย 

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถ่ิน 
ต่อประชากร 100,000 คน 5 ต่อแสน

ประชากร  

จ านวนอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้น (ปี 2560 จ านวน 831 ราย / ปี 2559 จ านวน 
872 ราย) จ านวนผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น  
ปี 2560 จ านวน 160 ราย (36.2 ต่อประชากร 100,000 คน)  
ปี 2559 จ านวน 231 ราย (39.2 ต่อประชากร 100,000 คน) 

 

16.1.1 อัตราส่วนประชากรท่ีได้รับ ความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือจ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจบ็ เสียชวีิตหรือ 
เสียทรัพย์สินในท้องถ่ิน ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา  
(จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 

ลดลงจาก 
ปีฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
75% 

คดีด้านความรุนแรงในท้องถ่ิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ปี 2560 มีจ านวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญท่ีได้รับแจ้ง จ านวน 27 
คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ไม่มีการรับแจ้งคดี คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกายและเพศ ท่ีได้รบัรบัแจง้ จ านวน 210 คดี เพิ่มขึ้นจากป ี2559 ท่ีมี
จ านวน 97 คด ี

 

ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม    

4. คุณภาพ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของจ านวน แหลง่น้ าผิวดินสาธารณะ ในและ
โดยรอบท้องถิ่น (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) 
ท่ีมีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใชป้ระโยชน์
แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าท้ังหมด  
(คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี WQI = 71-90) 

80% 

แม่น้ าป่าสักไหลผ่านพื้นท่ีตอนกลาง มีน้ าตลอดปี ในปี 2561 แม่น้ าป่าสัก 
มคีุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (69) โดยมีค่าดัชนีคุณภาพน้ า 
แหล่งน้ า ผิวดิน (WQI) ดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 (68)   
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7.2.1 ร้อยละของการใช้พลังงานทดแทนในท้องถ่ิน ต่อการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายท้ังหมด (พลังงานทดแทนประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทดแทน
อ่ืน ๆ ท่ีใช้ทดแทนปิโตรเลียม) 

25 % 

ปี 2557 จังหวัดสระบุรีมปีริมาณการใช้พลังงานทดแทนจากโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน ท้ังสิ้น 
17.54 ktoe คิดเป็นร้อยละ 4.68 เพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็นร้อยละ 5.89  

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของท้องถ่ินในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณ
ท้ังหมดของท้องถ่ิน เพิ่มขึ้น 

จากปีฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

50% 

มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 
มีงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มขึ้น 
ปี 2561 มีงบประมาณท้ังหมด 477,896,710 บาท ใช้ในยุทธศาสตร์ 
ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
วิถีภูมิปัญญาไทย แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน 5,050,000 บาท 
(ร้อยละ 1.05 ของงบประมาณท้ังหมด)  
ปี 2562 มีงบประมาณท้ังหมด 575,487,420 บาท ใช้ในยุทธศาสตร์ 
ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
วิถีภูมิปัญญาไทย แผนงานบรหิารงานท่ัวไป จ านวน 6,440,000 บาท 
(ร้อยละ 1.12 ของงบประมาณท้ังหมด) 

 

5. การจัดการ
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณ น้ าเสีย ท่ีได้รับการบ าบดัอย่าง
ปลอดภัย และร้อยละของปริมาณน้ าเสียท่ีสามารถน ากลับ 
มาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียท้ังหมด 

50% 
เทศบาลเมืองสระบุรีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัด 
น้ าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)  
น้ าเสียท่ีเข้าสู่ระบบมีปริมาณ 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถ่ินท่ีมีการ
จัดเก็บและก าจดัอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะ 
มูลฝอยท้ังหมด 

100%  

เทศบาลเมืองสระบุรี มปีริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 71.16 ตันต่อวัน 
ปริมาณขยะท่ีน ามาก าจดั ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
สระบรุี ประมาณ 62.51 ตัน/ วัน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยท่ีเกิดใน
เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ประมาณ 56.66 ตัน/วัน  
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และขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ ประมาณ 5.84 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะท่ีเข้าระบบคัดแยกขยะประมาณ 40 ตัน/วัน ส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 4 ตันต่อวันน าไปท าปุย๋หมัก และท่ีเหลือน าไปฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ดังนั้นปริมาณ ขยะมูลฝอย ในท้องถ่ินท่ีมีการจัดเก็บ
และก าจดัอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

11.6.2 จ านวนวันใน 1 ป ีที ่ฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5 
และ PM10) ในท้องถ่ินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

100% 

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี 2 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรหน้าพระลานและบริเวณ
สถานีโรงเรียนบา้นคุ้งเขาเขียว ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ปี 2561 พบค่า PM10 สถานีโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว มวีันท่ีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 19 ครั้ง (จาก 33 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 57.52 
สถานีวัดหน้าพระลาน มวีันท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 21 ครั้ง 
(จาก 33 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 63.63 
ปี 2563 จุดตรวจหน้าสถานีดบัเพลิงเขาน้อย เทศบาลเมืองสระบรุี 
พบค่า PM2.5 มีค่า 66 มิลลิกรัม/ลบ.ม. ค่า PM10 มีค่า 117 มิลลิกรัม/
ลบ.ม. ค่าดัชนีอากาศ 139  

 

6. การรับมือ 
ภัยพิบัต ิ

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติ ในท้องถิ่น ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนก
ตามเพศ กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกายหาก
สามารถจ าแนก) 

ลดลงจาก 
ปีฐานไม่น้อย
กว่า 75 % 

สถานการณ์ภัยแล้งเปน็ปัญหาหลักของจังหวัดสระบุรี โดยป ี2557 
พื้นท่ีประสบภัย 5 อ าเภอ ประชาชนเดือดร้อน 17,912 ครัวเรือน 
เกษตรกรเสียหาย 48,921 ไร่ ปี 2558 พื้นที่ประสบภัย 13 อ าเภอ 
ประชาชนเดือดร้อน 63,305 ครัวเรือน เกษตรกรเสียหาย 4,500 ไร่  
ปี 2559 พื้นที่ประสบภัย 5 อ าเภอ ประชาชนเดือดร้อน 32,781 
ครัวเรือน ไม่มีเกษตรกรเสียหาย 
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11.5.2 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
อันเน่ืองมาจากภัยพิบัติต่าง ๆ (อาทิ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมท้ังจากความเสียหายท่ีเกิดกับโครงสร้าง 
พื้นฐานและการบริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ 

ลดลงจาก 
ปีฐานไม่น้อย
กว่า 75 % 

พื้นท่ีประสบภัยและความเสียหายไม่แน่นอนในแต่ละปี แตย่ังคงพบ
แนวโน้มเพิ่มขึน้ 

 

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของท้องถ่ินและการสนับสนนุ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
ต่องบประมาณท้ังหมด   เพิ่มขึ้นจาก 

ปีฐานไม่น้อย
กว่า 10 % 

มีงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มขึ้น ในแต่ละป ีดังนี้  
ปี 2561 จากงบท้ังหมดจ านวน 477,896,710 บาท  
ใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 39,270,000 บาท 
(ร้อยละ 8.22 ของงบประมาณท้ังหมด) และ  
ปี 2562 จากงบท้ังหมดจ านวน 575,487,420 บาท  
ใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 79,977,000 บาท 
(ร้อยละ 13.89 ของงบประมาณท้ังหมด) 

 

13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นท่ีมีหลักสูตร 
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวการลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้า ต่อจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด 
 
 

100% 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2561 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย/ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
เบื้องต้นให้กับเยาวชน/ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี และภายใน ปี 2562 มีโครงการฝึกซ้อม 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน/ โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุร ี

 

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักและความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว และการลดผลกระทบ ให้กับภาคสว่นต่าง ๆ  
ในท้องถ่ิน รวมถึงการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกความเสี่ยงของท้องถ่ิน 

มีและได้รบั
การปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 

มีโครงการ และงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย แต่ไม่พบโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
และการรบัมือภัยพิบัต ิ
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ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ    

7. การจ้างงาน 8.3.1 อัตราการเติบโตของ ผู้ประกอบการและการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตร ในท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน) 

เพิ่มขึ้นจาก 
ปีฐาน 10% 

มีแผนงานและโครงการในการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลัก 
ปรัชญาพอเพียง แต่พบ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.0 ของ
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน (ข้อมูลจังหวัด ปี 2559 และข้อมูลไม่มีการจ าแนก 
เพศ อายุ และความบกพร่องของร่างกาย) รายงานจ านวนและสมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชนและเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนท่ีอนุมัติการจดทะเบียน
แล้วในอ าเภอเมืองสระบุรี ต าบลปากเพรียว  
ปี 2558-2560 วิสาหกิจชุมชนท้ังหมด 8 แห่ง สมาชิก 89 ราย  
ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนท้ังหมด 1 แห่ง สมาชิก 7 ราย  
ปี 2562 วิสาหกิจชุมชนท้ังหมด 2 แห่ง สมาชิก 17 ราย  
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเมืองสระบุรี ป ี2560 จ านวน 179 แห่ง 
คนงาน 4,312 คน   

 

8.5.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในท้องถ่ิน
ท่ีมีการจา้งงานผู้ด้อยโอกาสและผูพ้ิการต่อจ านวนหน่วยงาน 
และสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนท้ังหมดในท้องถิ่น 

100% 

จังหวัดสระบุรีมีคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 27,453 คน 
ส าหรับเทศบาลเมืองสระบุร ีมจี านวนผู้พิการจ านวน 1,130 ราย
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50 ราย จ านวนสถานประกอบการท่ีอยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีต้องรับคนพิการเข้าท างานของจังหวัดสระบุร ีจ านวน 191 แห่ง 
จ านวนคนพิการท่ีจะรับการบรรจุงาน จ านวน 340 คน จากจ านวน
สถานประกอบการจ านวน 126 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 65.96 จาก
จ านวนสถานประกอบการท้ังหมด 

 

8.9.1 อัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน) 

เติบโต 
เพิ่มขึ้นจาก 
ปีฐาน10% 

จังหวัดสระบุรีมีรายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2559 จ านวน 6,010  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และเทศบาลมีการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว  

 



20 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี สรุป 

8. วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการผลิต
ท่ียั่งยืน 

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ในท้องถ่ิน 
(รวมถึงการด าเนินงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หากมี) 

มากกว่า 30% 

ตามข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน ปี 2561 
เทศบาลเมืองสระบุรี มปีริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 71.16 ตันต่อวัน 
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีถูกน ากลับไปใชป้ระโยชน์ 14.01 ตันต่อวัน  
โดยมีจ านวน 4 ตันต่อวันน าไปท าปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 19.68 

 

12.7.1 ร้อยละของรายการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน 
ในเทศบาล ต่อปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและบริการ
ท้ังหมด ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

10% 

ไม่พบข้อมูล 

 

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน สถานประกอบการใน 
ท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เช่น สถานประกอบการท่ีได้รับสิทธิบัตรสีเขียว 
โรงงานท่ีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด 

20% 

จ านวนสถานประกอบการท้ังหมด ตามข้อมูลส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสระบุรี ปี 2558 จ านวน 1,701 แห่ง / ปี 2560 จ านวน 1,792 แห่ง  
ข้อมูลจาก Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรมพบสถานประกอบการ 
ท่ีได้รับรองการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเขตอ าเภอเมือง
สระบรุี ปี 2558 จ านวน 7 แหง่/ ปี 2559 จ านวน 29 แห่ง/ ปี 2560 
จ านวน 7 แห่ง และปี 2561 จ านวน 8 แห่ง  

 

ด้านความเท่าเทียม    

9. ความ 
เท่าเทียม 
ด้านรายได ้

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในท้องถ่ินที่ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มี
งานท าในท้องถ่ินท่ีครองชีพด้วย รายได้ต่ ากว่า 60 บาท 
ต่อวัน ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

0%  

มีการส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กนกัเรียนยากจน และประสานความร่วมมือ
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เทศบาลฯ เป็นพื้นท่ีท่ีมีรายได้สูง 
ชุมชนเป็นแหล่งธุรกิจและค้าขาย ประชาชนมีงานท า แต่พบว่ามีสัดส่วน 
ประชากรในท้องถิ่นท่ีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 900 ราย ต่อประชากร 
61,691 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46  
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10. ความ 
เท่าเทียม 
หญิงชาย 

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญงิที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
สมาชิกสภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น า
ชุมชนในท้องถ่ิน ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งท้ังหมด 

30% 

คณะผู้บริหารทั้งหมด 8 คน มีผู้หญิง 1 คน  
สมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด 17 คน มีผู้หญิง 1 คน 
กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ จ านวน 92 คน  
(จากคณะกรรมการชุมชน 29 ชุมชน)  
ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน 10 คน (ประธานกรรมการชุมชน 29 ชุมชน) 
มีผู้หญิงท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้ังหมด 104 คน จากผู้ด ารงต าแหน่ง
ท้ังหมด 226 คน คิดเป็นร้อยละ 46.01   

 

ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง    

11. การมี 
ส่วนร่วม  

11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเห็น-ร่วมวางแผน 
ด าเนินงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่ม
ประชากร ท่ีเข้าร่วมการวางแผนพัฒนาและบริหารจดัการเมือง 
(ท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ)   

มีการ 
มีส่วนร่วม 
ท้ัง 4 ด้าน 
ทุกกลุ่ม 

สนับสนุนการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานท่ีส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
เช่น การน าเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาชุมชนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล การตรวจรับโครงการก่อสร้างส าคัญต่าง ๆ การด าเนินกิจการ
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชน  

 

12. ความโปร่งใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส 
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง มีการเปดิเผย
ข้อมูล มีการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน มีกระบวนการ

ท้ัง 3 ด้าน 

ก าหนดมาตรการและกลไก ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเขา้มามีสว่นร่วมในการด าเนนิการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการท างาน รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อให้การด าเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามประกาศเทศบาล 
เมืองสระบุรี เรื่อง มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562 

 

13.ประสิทธิภาพ 16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
สาธารณะในท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ 

100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 
ร้อยละ 91.1 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี สรุป 

14. หุ้นส่วน 
ความร่วมมือ 

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชา
สังคมในท้องถิ่น 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
10% ต่อปี 

ในระดับจังหวดั มีแผนงานบรูณาการกับหน่วยงานภาคีท้ังภาคเอกชน 
ท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วมกันระดับพื้นท่ี โดยจังหวัดได้วิเคราะห์
และจัดกลุ่มโครงการในรูปของชุดโครงการ โดยแยกชุดโครงการภายใต ้
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวใน
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแขง่ขัน
กระบวนการผลิตสนิค้าและบรกิารสู่มาตรฐานสากล 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลัก 
ธรรมาภบิาลและมีคุณภาพ  

 

15. ข้อมูลและ
การติดตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ทันเวลา และเชื่อถือได้ ท่ีจ าแนกตามลักษณะประชากร 
(เช่น รายได้ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) 
และต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ของท้องถ่ินในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
วางแผนพัฒนาและบริหารจดัการเมือง 

มีระบบ
รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูล 
ท่ีมีคุณภาพ 
ทันเวลา และ
เชื่อถือได้ 

เทศบาลเมืองสระบุรีได้จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
ในเขตเทศบาล ประจ าปี 2561 โดยอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 54 ประกาศ ณ วันท่ี 29 พ.ย. 2560 แต่ยังไม่มีการ
จ าแนกข้อมูลตามประเด็นที่ส าคัญของเทศบาล รวมถึงตามลกัษณะ
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ  
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ผลวิเคราะห์เบ้ืองต้นของข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs เทศบาลเมืองสระบุรี 

 ระดับสีเขียว : เมืองท าได้ดีอยู่แล้ว ควรมีการต่อยอด 

เสริมสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โดยเฉพาะน้ าอุปโภคปลอดภัย สุขอนามัย ไฟฟ้า การสื่อสาร การขนส่ง

สาธารณะ/ ความม่ันคงทางที่อยู่อาศัย/ การจัดการขยะ/ งบประมาณในการรับมือภัยพิบัติ/ การเติบโต

ด้านการท่องเที่ยว/ ความเท่าเทียมหญิงชาย/ และธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะการ 

มีส่วนร่วม กระบวนการใช้จ่ายท่ีโปร่งใส และประสิทธิภาพการบริการ 

 ระดับสีเหลือง : เมืองมีศักยภาพในการด าเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน/ ประสิทธิผลทางการศึกษา/ พื้นที่สีเขียวสาธารณะ/ คุณภาพ

แหล่งน้ า/ พลังงานทดแทน/ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม/ การจัดการน้ าเสีย/ คุณภาพอากาศ/ และการ

รับมือภัยพิบัติ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ และการจ้างงาน

ผู้ด้อยโอกาส 

 ระดับสีแดง : เมืองยังไม่มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

นีเ้พียงพอ 

ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ และการจ้างงานและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  

 ระดับสีเทา : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดยังไม่เพียงพอ 

ในการประเมิน 

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สรุปข้อมูล: ในภาพรวม จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองสระบุรีมีการด าเนินงานในระดับดีในด้านการจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยเฉพาะน้ าอุปโภค สุขอนามัย 

ไฟฟ้า การสื่อสาร การขนส่งสาธารณะ ความม่ันคงทางที่อยู่อาศัย และการจัดการขยะ รวมถึงมีการด าเนินงานบริหารเมืองโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และการบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ส่วนที่ควรเสริมสร้าง ได้แก่  การให้ความส าคัญกับภาวะทุพโภชนาการและประสิทธิผลทางการศึกษาส าหรับเยาวชน การเพิ่ มพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 

การจัดการน้ าเสีย คุณภาพอากาศ และการรับมือภัยพิบัติ และประเด็นที่มีความส าคัญส าหรับเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่  การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส 
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 

ผลการประชุมครั้งที่ 1 

การหารือเบื้องต้นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองสระบุรี 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  

ผู้เข้าร่วมประชุม :  

1. ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต  นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี 

2. นายยุทธนินทร์ สุวรรณอ าไพ  ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี 

3. นางสมพิศ สุทธิสา   รองปลัดเทศบาล 

4. นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ  รองปลัดเทศบาล 

5. นางผ่องศรี ค าปัญญา   ผู้อ านวยการ  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. นายพีรพงศ์ ศิริวัฒน์   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

7. นายอัครพล พันธ์ดารา   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

รักษาการผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8. นางสมบุญ ปานดาษ   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

9. นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 

10. นางสมบัติ จันวดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

11. นางสาวอติกานต์ อินมอญ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

12. นางพรทิพย์ นิยมแย้ม   นักวิชาการสุขาภิบาล 

13. นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุข   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

14. นางสาวอรอุษา ภักดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

15. นางลิลาพร เหมราสวัสดิ์   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

16. นางสาวโสภาพร ช านาญเท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

17. นาย ณัฐวุฒิ เนื่องนิยม   ปลัดเทศบาลค าพลค าพราน 

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะส าคัญของเมืองสระบุรี : 

- เทศบาลเมืองสระบุรี เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและสถานท่ีราชการเป็นหลัก ไม่มีอุตสาหกรรม  

- แบ่งเป็น 29 ชุมชน มีเขตชุมชนพื้นที่ทหาร 4 ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย 

รับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยส่วนใหญ่พักอาศัยในพื้นที่และเดินทางไปท างาน

โดยรอบเมือง และบางส่วนเป็นพื้นที่เกษตร 

- ปัจจุบันเมืองเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนเด็กและเยาวชนลดลง 
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- พื้นที่เมืองมีพื้นที่สาธารณะน้อย แต่มีพื้นที่วัดและโรงเรียนที่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

- ความจ ากัดของพื้นที่ท าให้ไม่สามารถขยายที่ท าการได้ ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดได้ย้ายไปบริเวณ

อ่างเก็บน้ าคลองเพรียว ต าบลตะกุด 

- มีประชากรแฝงจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดชุมชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์และปัญหาอาชญากรรมในบางพื้นที ่

การด าเนินงานที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบรีุ (โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับ SDGs): 

- มีระบบประปาเมืองและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ด้านการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง ซึ่งมีพนักงานและครู

มากกว่า 900 คน เขตเทศบาลยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ  

- ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการก าจัดขยะ และ

ระบบการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน การรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาสติก ชุมชน

น าร่องอาหารปลอดภัย 

- การให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบาง มีกลุ่มติดตามผู้ป่วยติดเตียง สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ สงเคราะห์ค่าครองชีพให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

- ด้านการมีส่วนร่วม มีเครือข่ายด าเนินงานพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ แกนน าชุมชนทั้ง 29 ชุมชน 

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่าง ๆ เช่น ชุมชนบ้านอ้อย รวมถึงภาคเอกชน 

เช่น หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจในเมือง เช่น ห้างสุขอนันต์ ห้างทวีกิจ 

ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมหารือให้ความสนใจ และแนวทางด าเนินงาน : 

- การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยท่ีรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตของเทศบาลเมืองสระบุรี 

- การจัดหาพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต อาจมีการหารือกับพื้นที่ทหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน เพื่อจัดท า zoning ที่สามารถเป็นพื้นที่สาธารณะได้ นอกจากนั้น พื้นที่เทศบาล 

ยังมีพื้นที่ริมน้ าที่น่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเช่นกัน 

- ปัญหาพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณที่ราชพัสดุ ซึ่งเทศบาลออกเลขที่บ้านให้ และมีความพยายามจะ

จัดท าโฉนดชุมชน อาจเป็นพื้นที่เป้าหมายด้านที่อยู่อาศัย 

- กองสวัสดิการฯ ให้ความส าคัญในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปัจจุบันมีการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ขององค์กรภายในชุมชน อาทิ คณะกรรมการชุมชน อสม. อปพร. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 

สภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น ซึ่งสามารถริเริ่มการร่วมวางแผนและด าเนินงาน

ในประเด็นท่ีแต่ละกลุ่มสนใจ 

- การเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีรายได้ และผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน 

ซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับตลาดทีมี่จ านวนมากในเมืองได้ 
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ความเห็นต่อการใช้ SDGs เป็นเครื่องมือการด าเนินงานของเทศบาล 

- ลักษณะการบูรณาการของ SDGs สามารถน ามาเชื่อมต่อการด าเนินงานของส านัก และกองต่าง ๆ  

- เทศบาลมีการด าเนินงานหลายด้านมีโครงการที่เกี่ยวข้องมาก SDGs สามารถเป็นประโยชน์ 

ในการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 

ผลการประชุมครั้งที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนา

เมืองยั่งยืน ส าหรับเทศบาลเมืองสระบุรี 

วันจันทรท์ี่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16:30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองสระบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม :  69 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระบุรี สมาชิกสภา

เทศบาล ผู้แทนชุมชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาล ดังนี้ 

เทศบาลเมืองสระบุรี 

1. นายภานุพงศ์ ทิพยเศวต   นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี 

2. นางสมพิศ สุทธิสา   รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี 

3. นายพูนสวัสดิ์ สินธพรัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

4. นายวิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. พันเอกไพโรจน์ ม่วงทรัพย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6. นายมานะ มุนินทร   รองประธานสภาเทศบาล 

7. จ่าสิบเอก ทองเปลว รัตนวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

8. จ่าสิบเอก ชาญชัย ผลเทิ้ม  สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายวิรัตน์ จินดาเนตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นางวรรณภา อุ่นอารมณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายสุวิชา ศิริบุญ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางอัญชลี ละออไขย์   หัวหน้าส านักปลัด 

13. นางสมบุญ ปานดาษ   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

14. นางผ่องศรี ค าปัญญา   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

15. นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุก   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

16. นางสาวอรอุษา ภักดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

17. นางสาววาจิศ โตริต   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

18. นางสาวนวนภัส ประเสริฐสุข  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

19. นางสาวกาญจนา สนธินุช  นิติกร 

20. นางสาววัลวรางค์ โพธิสาวัง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
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21. นายปณิธาน ตุ้มสถิต   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

22. นางสาวปริญญา วัฒนะจันทร์  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

23. นางอรอินทร์ วงศ์แปลง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

24. นางมัชฌิมา สระบัว   ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

25. นางสาวพุทธิมน กองแก้ว  หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 

26. นางพรทิพย์ นิยมแย้ม   เทศบาลเมืองสระบุรี 

27. นางสาวนันทวัณ การณ์สีมายา  เทศบาลเมืองสระบุรี 

28. นางลีลาพร คนดี    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ผู้แทนชุมชน 

29. นางประภัสสรจิตร วงศ์ถนอม  ประธานชุมชนหลังวัดทองพุ่มพวง 

30. นายมาโนช เชี่ยวชาญ   ประธานชุมชนดาวเสด็จ  

31. นางเพ็ญศรี เทียนปัญญา  ประธานชุมชนดาวเรือง 

32. ร้อยตรี สมชาย กลัดทอง   ประธานชุมชนแก่งขนุน 1 

33. นายสมเกียรติ เสนะวีระกุล  กรรมการชุมชนป่าสัก 

34. นายชาญชัย ค านวณวุฒิ   ประธานชุมชนบ้านอ้อย 2  

35. นายภาณุวัฒน์ พระจะโปะ  ประธานชุมชนเขาคูบา 1 

36. นายเวชาคม เทียมเกตุ   ประธานชุมชนเขาคูบา 2 
37. นางศิริพล อินทร   กรรมการชุมชนไทยสมุทร 

38. นายมงคล ค าวิลัย   ประธานชุมชนประปา 

39. นางอโณทัย นายะพันธ์   ประธานชุมชนหลัง บ.ข.ส. 

40. นางจริยา วะธัญญู   ประธานชุมชนเขายิงเป้า 

41. นางกิรณา ศรีภิรมย์   กรรมการชุมชนศูนย์การทหารม้า 

42. นางสาวกนกวรรณ แก้วสุข  ประธานชุมชนหลังเกษมราษฎร์ 

43. นายสมาน กมลสุข   ประธานชุมชนเขาตะกร้า 

44. ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ อินทชาตรี  ประธานชุมชนเชิงเขา 1  

45. นายพัลลภ ทองแท้   ประธานชุมชนเชิงเขา 2 

46. นางดวงมณี ราชประสิทธิ์  ประธานชุมชนซอยวีนัส 

47. นางยุวยงค์ ใจจ าเรือน   ชุมชนเสือขบ   

ผู้แทนสถาบันการศึกษา 

48. นายกิตติภูมิ วงษ์เปล่ง   โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 

49. นางสาวสุชาทัย ไวชมภู   โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม) 
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50. นางสุกัญญา ลิ้มเจริญ   โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อม) 

51. นายพัชรดนัย หมึกการ   โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบ ารุงธรรม) 

52. นางสาวเจียรนัย จันขุนทด  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) 

53. นางสาวนารีรัตน์ ปุวรัตน์   โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) 

54. นายจิรเมธวน์ คลังทอง   โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) 

55. นางสาวจารุณี ไพฑูรย์   โรงเรียนเทศาล 8 (วัดเจดีย์งาม)  

56. นายธงชัย ผิวผาง   โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) 

57. นางธนิษฐ์มา แสงไพโรขน์  โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) 

หน่วยงานภาครัฐ 

58. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 

59. นางรัชนี ทิมวงษ์   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสระบุรี 

60. นายวุฒิโชติ เฮงพนมทิพย์  หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลค าพราน 

61. นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 

62. นางสาวณิรดา อ่อนน้อม   นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

63. นางสาวภคทิตา ราชวงษ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

จังหวัดสระบุรี 

คณะผู้วิจัย 

64. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์   ที่ปรึกษาโครงการ 

65. ดร.รัตมณี อ๋องสกุล   หัวหน้าโครงการ 

66. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า  นักวิจัยโครงการ 

67. นางสาวธนิรัตน์ ธนวัฒน์   นักวิจัยโครงการ 

68. นางสาวสันธิลา ปิณฑะคุปต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน 

69. นางสาวกนกวรรณ กุณวงษ์  นักศึกษาฝึกงาน 
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สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองสระบุรี 

 จากผลการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และผลการหารือกับผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคีในเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถสรปุประเด็นเป้าหมายของเมืองเป็น 5 ประเด็น 

ได้แก่ การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนา

พื้นทีส่ีเขียวสาธารณะ การพัฒนาการศึกษา การจ้างงานรวมถึงการสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง การจัดการ 

จราจร และพัฒนาคุณภาพอากาศในแหล่งชุมชน และประเด็นที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสนใจ 2 ประเด็น 

ได้แก่ การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้คะแนนความส าคัญของประเด็นเป้าหมายในแต่ละประเด็น ผลเป็นดังนี ้

ล าดับ ประเด็นเป้าหมาย SDGs คะแนน 
1 การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ   50 

2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
อาชญากรรม และอุบัติเหตุทางถนน  

 31 

3 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อคุณภาพ
ชีวิตคนเมือง และป้องกันอุทกภัย  

 27 

4 การจ้างงาน รวมถึงการสร้างอาชีพให้กลุ่ม
เปราะบาง (แม่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ)   

25 

5 การจัดการจราจร และพัฒนาคุณภาพอากาศ 
ในแหล่งชุมชน 

 18 

 ประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสนใจ 
• การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวม 
• การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น 

 
 

 

 
6 
5 
 

 ซึ่งประเด็นส าคัญดังกล่าวจะได้น าไปร่วมการหารือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับเทศบาลต่อไป 



 



 

 

 

 

3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลเมือง 
สระบุรี 
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3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเด็นเป้าหมายของเทศบาล 

  เมืองสระบุรี 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน และความเห็นของภาคีการพัฒนาที่ส าคัญในเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถ
สรุปประเด็นเป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับ
เทศบาลเมืองสระบุรีได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาเมืองสระบุรีเพ่ือการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่รองรับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (2) ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และ (3) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตคนเมืองและการป้องกันอุทกภัย ซึ่งแต่ละ
ประเด็นเป้าหมาย มีแนวทางยุทธศาสตร์จากความเห็นของภาคีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย 
ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

สถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากกองสวัสดิการฯ มีจ านวน  6,788 คน อายุระหว่าง 60 - 

85 ปี ผู้สูงอายุกระจายอยู่ในทุกชุมชน ส่วนใหญ่อยู่บ้านกับครอบครัว และมีสิทธิการรักษา พยาบาล 
- ข้อมูลจากกองสาธารณสุขฯ พบผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 20+ ราย บางส่วนเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มที่ต้องการ

ความช่วยเหลือมากอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเขาคูบา และเขายิงเป้า ซึ่งบางส่วนญาติได้รับเงินสงเคราะห์ 
- ปัญหาหลักของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ 1) ด้านรายได้ 2) ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการ 

เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคไต และ 3) ความไม่สะดวก
ของกายภาพเมืองในการรองรับผู้สูงอายุ เช่น ถนน ทางเท้า ขาดทางลาด ขนส่งสาธารณะที่ยังเข้าไม่ถึง
บ้านพักอาศัย และจ าเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอาคารที่ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยทั้งท่ีบ้านและที่สาธารณะ 

- ส่วนที่ได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ การจัดตั้งชมรมผุ้สูงอายุทั้งของเทศบาลฯ และโรงพยาบาลสระบุรี และ
การมีพ้ืนที่สันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในทั้ง 29 ชุมชน โดยมากจัดตั้งโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
แต่เน้นการออกก าลังกายด้วยแอโรบิก จึงควรเพ่ิมกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน 
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุในอ าเภอเมืองสระบุรีและประเทศไทย 
ปี พ.ศ. จ านวนผู้สงูอายุ  

อ าเภอเมือง
สระบุร ี

ประชากรใน
อ าเภอเมือง

สระบุร ี

ร้อยละผู้สูงอายตุ่อ
ประชากรในอ าเภอ

เมืองสระบุร ี

จ านวน
ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย 

จ านวน
ประชากรใน
ประเทศไทย 

ร้อยละผู้สูงอายุ
ต่อประชากร
ประเทศไทย 

2560 8,811 46,254 19.05 % 10,225,322 66,188,503 15.45 % 

2561 10,565 46,554 22.69 % 10,666,803 66,413,979 16.06 % 

2562 10,793 46,769 23.08 % 11,136,059 66,558,935 16.73 % 

หมายเหตุ : องค์การสหประชาชาติแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า

ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร  
2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ ์(Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า

ร้อยละ 20 ของประชากร หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากร  
3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 

มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร  

ที่มา : ระบบสถิตขิ้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน กรมการปกครอง และระบบสถิติกรมกิจการผู้สูงอายุ 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 3.4: ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก  โรคไม่ติดต่อ ลง 
หนึ่งในสามผ่านการป้องกันและการรักษา ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 11.2: มีการเข้าถึง ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้
ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573  
เป้าประสงค์ที่ 11.7: จัดให้มี การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว  ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

• เสริมสร้างรายได้และความภูมิใจให้กับผู้สูงอาย ุโดย
การส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ (แยก
กลุ่มท่ีต้องการความภูมิใจกับกลุ่มท่ีต้องการรายได้
เป็นหลัก) โดย 

(1) จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุเมืองสระบุรี ประกอบด้วย  
1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ข้อมูลผลการประเมินสุขภาพ
กายและใจเบื้องต้น และ 3) ข้อมูลความสามารถและ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ (อาจพัฒนาเป็นฐานข้อมูลGIS 
ในอนาคต) 

ผู้สูงอายุ 
ทั้ง 29 ชุมชน 

 

- กองสวัสดิการสังคม 
- ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- ชุมชน 
- โรงเรียน 
- ตลาดชุมชน รวมถึง

ผู้ประกอบการ 
ในเมือง 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือในศูนย์เรียนรู้  

อ่ืน ๆ ในการเชิญผู้สูงอายุเป็นวิทยากรในหลักสูตร 
ที่เหมาะสม รับงานที่ท าที่บ้านได้ในเวลาไม่มากต่อ
วัน หรือการเป็นจิตอาสาในสถานที่ราชการ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล 

(3) จัดการอบรมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และ ‘ขาย’ 
ได้ โดยมีการส ารวจตลาดสิ่งที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ
สามารถท าได้ มีการวางแผนการตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และจัดหาพ้ืนที่ขายให้กับสินค้าหรือ
บริการของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ตลาดนัดเทศบาล รวมถึง
การอบรมการขายออนไลน์ 

 

• ส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ โดย 
(1) รณรงค์โภชนาการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2) ส ารวจ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และ 

เฝ้าระวังกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ  
(3) สร้างกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ในพ้ืนที่สันทนาการของชุมชนและวัด อาจเป็น
รูปแบบปฏิทินกิจกรรมตามงานวัฒนธรรมต่าง ๆ  

(4) ส่งเสริมความรู้การดูแลและการให้ความส าคัญ 
กับผู้สูงอายุให้กับครอบครัว ทั้งในชุมชน และ
โรงเรียน 

ผู้สูงอายุทั้ง 29 
ชุมชน โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีติดบ้าน และ
พบปัญหาสุขภาพ 
หรือที่อยู่อาศัย 
ไม่เหมาะสม เช่น  
ในชุมชนเขาคูบา 
และเขายิงเป้า 

- อสม. 
- ส านักการ

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- ชมรมผู้สูงอายุ 
- ชุมชน 
- วัด 
- โรงเรียน 

• ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

  

(1) ทางเดินเท้า: พัฒนาทางลาด ราวจับ ปรับปรุง 
ทางเท้าให้เรียบ ไม่ขรุขระ และมีความกว้างที่
เหมาะสม 

เน้นพื้นที่แหล่งชุมชน 
เช่น โดยรอบตลาด 

- กองสวัสดิการสังคม 
- ส านักการช่าง 
- ผู้น าชุมชน 

(2) ถนน: กวดขันการวิ่งรถบนทางเท้า ขับเร็ว  
ย้อนศร  

บริเวณริมทางรถไฟ 
สะพานข้ามแม่น้ า 

- ต ารวจจราจร 

(3) บ้าน: สมทบทุนหรืออุปกรณ์ในการปรับปรุง 
ที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม 
 

ส ารวจ และระบุบ้าน
ที่มีผู้สูงอายผุู้มีความ
จ าเป็น 

- อบจ.(กองทุนฟ้ืนฟู 
เพ่ือสุขภาพ) 

- พัฒนาการจังหวัด 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) อาคารสาธารณะที่มีผู้สูงอายุใช้สอยมาก  

เช่น วัด : ปรับปรุงทางลาด ราวจับ ห้องน้ า 
วัด โรงพยาบาล 
สถานที่ราชการ 
 

- ส านักการช่าง 
- วัด โรงพยาบาล 

สถานที่ราชการ 
(5) ขนส่งสาธารณะ: ระยะสั้น หารือร่วมกับผู้ให้บริการ 

ต่าง ๆ เช่น สองแถว รถโดยสารรอบเมือง ในการระวัง
ความปลอดภัยในการรับส่งผู้สูงอายุ ระยะยาว เทศบาล
อาจส ารวจเส้นทางเพ่ือเสริมรถโดยสารของเทศบาลใน
การรับส่งผู้สูงอายุในชีวิตประจ าวัน 

แหล่งชุมชน 
(สามารถส ารวจ
ร่วมกับการจัดท า
ข้อมูลฐานของ
ผู้สูงอายุในเมือง) 

- ผู้ประกอบการ 
- เทศบาล 

ตัวช้ีวัด : 

 
 
 
 
 
 
  

(1) ลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของประชากรที่มีอายุ 30 - 70 ปี 

(2) ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างรายได้และความภูมิใจ
ต่อผู้สูงอายุทั้งหมด 

(3) ร้อยละของระยะทางถนนที่มีบริการขนส่ง
สาธารณะที่เข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเอ้ือต่อผู้สูงอายุ  

(4) ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่มีการดูแล
ด้านความปลอดภัย และมีการออกแบบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุ่ม 
(universal design)ต่อพ้ืนที่เมืองทั้งหมด 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างการจ้างงานผู้สูงอายุท างานหลังวัยเกษียณ 

 การท างานมีความหมายต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้และการเห็นคุณค่าของตนเอง จาก
การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 มีผู้สูงอายุที่ท างานจ านวน 
3.91 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.4 ของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบหรือเป็นผู้ท างาน  
ที่ไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองจากการท างาน มากถึงร้อยละ 89 ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตรกรรม 
และมีเพียงร้อยละ 11 ที่เป็นแรงงานในระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในภาคการค้าและบริการ และพบว่าร้อยละ
ของผู้สูงอายุที่ท างานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งชายและหญิง ซึ่งสะท้อนว่าผู้สูงอายุ มีความต้องการท างานเพ่ิมสูงขึ้น 
อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับผู้สูงวัย คือ ภัณฑารักษ์ หรือ มัคคุเทศก์ ซึ่ง ผู้สูงอายุที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีจะ
สามารถให้ข้อมูล รวมถึงเกร็ดความรู้จากประสบการณ์ เช่น ในโครงการภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชด าเนิน 
ซึ่ง มิวเซียมสยามสนับสนุนการจัดอบรมให้กับผู้สูงอายุ ในการฝึกทักษะการถ่ายภาพเล่าเรื่องและถ่ายทอด
เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ได้มีพ้ืนที่ในการแสดงออก แสดงศักยภาพ และความคิดเห็นในการเป็น 
ผู้เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราว 121 ปีราชด าเนิน 

 ปัจจุบัน ทั่วโลกมีแนวโน้มของการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจเอกชนมากขึ้น เช่น 
ร้านอาหาร “Gingko House” ในฮ่องกง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2006 โดยกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตาม
บ้าน และพบปัญหาในการหางานท าอีกครั้งของผู้สูงอายุ จึงมีการพัฒนาโมเดลร้านอาหาร “Gingko House” 
ซึ่งเน้นการจ้างงานผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงวัยกว่า 2,000 คนที่ได้รับการจ้างงานโดย Gingko House ที่มีสาขา
อยู่หลายแห่งทั่วฮ่องกง  

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน และโครงการภัณฑารักษ์วัยเก๋า 
    เล่าเรื่องราชด าเนินโดยมิวเซียมสยาม 
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ภาพที่ 3.2 ร้านอาหาร “Gingko House” ในฮ่องกงท่ีเน้นการจ้างงานผู้สูงอายุ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพนักงานผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดด้านร่างกาย ทางร้านจึงใช้ระบบครึ่งกะเพ่ือให้
พนักงานสามารถท างานเพียง 4 - 6 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้พนักงานสูงอายุยังสามารถเลือกท างานในต าแหน่ง
ต่าง ๆ ได้ตราบเท่าที่พวกเขายังท างานได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Gingko House กล่าวว่าร้านไม่
ต้องการให้การรับผู้สูงอายุเข้าท างานเป็นเพียงจุดขาย แต่คุณภาพอาหารและบริการยังคงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยทางร้านมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจออกไป โดยการจ้างงานผู้สูงวัยมากขึ้น
ในอนาคต โดยต้องการให้ธุรกิจนี้เป็น Win-Win ทั้งลูกค้า ทางร้าน และผู้สูงวัยต่างก็ได้ประโยชน์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ความเห็นจากการ
ประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 

- ปัญหาหลักที่พบคืออุบัติเหตุจากรถบรรทุกของที่เข้ามา รับ - ส่ง ของในโรงงานในพ้ืนที่ ทั้งรถขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ และรถมอเตอร์ไซค์ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากถนนแคบ ไม่มีทางเดินเท้าส าหรับคน
เดินทาง และเลนรถจักรยาน อีกส่วนหนึ่ง คือ ระเบียบวินัยจราจรของคนขับรถ และคนใช้ถนนไม่ทราบ
วินัยการจราจร เช่น การจอดข้างทาง ขับย้อนศรมีการวิ่งรถสวนเลน 

- มีความจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์วินัยจราจรให้กับชาวเมียนมาในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
- มีกรณีของความรุนแรง และยาเสพติดในพื้นที่แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น ต่อประชากร 100,000 คน 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ < 5.0 ต่อแสนประชากร 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG 5.0 - 8.0 ต่อแสนประชากร 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG > 8.0 ต่อแสนประชากร 
เป้าหมาย อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น 5 ต่อ 100,000 

ประชากร ภายในปี 2573 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 สถิติการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี  มีอุบัติ เหตุเกิดขึ้นจ านวน 4,249 ครั้ง 
มีผู้เสียชีวิตจ านวน 169 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,592 คน โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอเมืองสระบุรีมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 763 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจ านวน 34 ราย ผู้บาดเจ็บ 817 คน รวมจ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตเท่ากับ 851 ราย คิดเป็น 28 ต่อแสนประชากร โดยในต าบลปากเพรียว มีจ านวนผู้เสียชีวิต 12 ราย 
และบาดเจ็บ 412 ราย สูงที่สุดในเขตอ าเภอเมือง คิดเป็น 19.4 ต่อแสนประชากร จากสถิติในช่วง 3 ปี  
(2560 - 2562) พบว่ามีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วง 18.00 - 22.00 น. 
ผู้ประสบเหตุอยู่ในช่วงอายุ 16 - 25 ปี มากท่ีสุด  
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ภาพที่ 3.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในต าบลปากเพรียว จังหวัดสระบุรี ปี 2562 

ที่มา: ระบบรายงานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ RVP Report บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

สรุปผลการด าเนินงาน  

 จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี พบอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในท้องถิ่นสูง และการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง 3 ปี (2560 - 2562) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง 
การด าเนินงานของเทศบาลฯ ได้มีโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ไม่
เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่า มีความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการเชิงรุกและการบูรณาการร่วมกับภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 
100,000 คน หรือ จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สิน  
ในท้องถิ่น ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 
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การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ ลดลงจากปีฐาน 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG - 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 
เป้าหมาย จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสีย

ทรัพย์สินในท้องถิ่น ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากปีฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ 3.4 สถิติคดีอาญาจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามประเภทความผิด ปี 2557 - 2560 

ที่มา: ปรับปรุงจากส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี 2561 

 สถิติคดีอาญาจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่า คดีอาญาจังหวัด
สระบุรี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จ าแนกเป็น คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง จากที่ได้รับ
แจ้ง 243 คดี (ปี 2557) ลดลงเป็น 210 คดี (ปี 2560) แต่ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 
ที่ได้รับแจ้ง 764 คดี (ปี 2557) เพ่ิมขึ้นเป็น 828 คดี (ปี 2560) จากข้อมูลคดีอาญา แสดงให้เห็นว่า คดีอาญา 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี ในปี 2557 มีจ านวนรวม 1,043 ราย ปี 2558 มีจ านวนรวม 1,661 ราย ปี 2559  
มีจ านวนรวม 185 ราย และ ปี 2560 มีจ านวนรวม 1,065 ราย  

สรุปผลการด าเนินงาน  

 จากข้อมูลสถิติคดีอาญาจังหวัดสระบุรี แสดงให้เห็นว่า คดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี มีแนวโน้ม 
ไม่แน่นอน บางปีมีแนวโน้มลดลง บางปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ด าเนินงานเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน มีโครงการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ควรเพิ่มการด าเนินงาน
เชิงรุกหรือเชิงป้องกันในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 3.6: ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 
เป้าประสงค์ที่ 16.1: ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง 
มีนัยส าคัญ 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
ความปลอดภัยทางท้องถนน :  

• กวดขันวินัยจราจร 
อย่างเท่าเทียมและสม่ าเสมอ 

• เพิ่มความร่วมมือรัฐ ประชาชน เอกชน 
รณรงค์ความปลอดภัย 
การใช้รถใช้ถนน 

• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

• ตรวจสอบจุดเสี่ยงและเพิ่มอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย  
เช่น เพ่ิมทางกลับรถที่ปลอดภัยในทุก 
จุดเสี่ยง เพ่ิมป้ายเตือนทางแยก จราจร 
กระจกส่องทางให้ครอบคลุมและเพ่ิมไฟ
ส่องสว่างริมทางรวมถึงดูแลรักษาให้ 
ใช้งานได้ดี 

 
- ชุมชนเชิงเขา 1/2  เขา

ยิงเป้า บ้านบึง 
- ชุมชนเสือขบ ชุมชน

เคหะ ชุมชนซอยวีนัส 
- ถนนบันเทิง (ค.8) 
- เขาคูบา สี่แยกเสาไห้ 
- บริเวณหลังวัดทอง 
- คลองน้ าไหล  

(เขายิงเป้า)  
- ถนนบายพลาส   

ถนนมิตรภาพ  
ถนนพหลโยธิน 

 
- ต ารวจจราจร 
- ขนส่งจังหวัด  
- ผู้น าชุมชนประชาชน 
- เทศบาล 
- หน่วยงานเอกชน 
- สื่อสารมวลชน 
- สถานศึกษา 

(โรงเรียน 
วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา) 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะการลดปัญหายาเสพติด :  
• จัดท าแผนทีพ่ื้นทีเ่สี่ยง  

ด้านอาชญากรรม และอุบัติเหตุในทุกชุมชน 
และจัดท าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
ต่อปัญหายาเสพติดที่เป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

• เฝ้าระวังผู้ค้ายาเสพติดทุกชุมชน และ
ติดตามผู้ติดยาให้ได้รับการบ าบัดและ
ติดตามผลโดยความร่วมมือของชุมชน 
 

 
 

วัด สถานศึกษา และ
ชุมชนทุกชุมชน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง
ของชุมชน 

 

 
 

- เทศบาล 
- ผู้น าชุมชน วัด 

สถานศึกษา 
- ต าบลใกล้เคียง 
- ผู้ประกอบการสถาน

บันเทิง 
- ต ารวจชุมชน 

(เจ้าหน้าที่) ทหาร 
(กอรมน.) ปปส. 

- สถานคุมประพฤติ  
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แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและความ
รุนแรง โดยให้ความรู้แกก่ลุ่มเยาวชน 
จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจกรรม
ทางเลือก เช่น กีฬา และนันทนาการ  

• บังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิงอย่าง
เคร่งครัด 

• ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบไฟส่อง
สว่างในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ  

• ประสานงานร่วมกับต าบลใกล้เคียง  
ในการกวดขันวินัยจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ 
และป้องกันยาเสพติด  

 

ตัวช้ีวัด :  (1)  จ านวนคดีทุกประเภทในท้องถิ่นลดลง 
(2)  จ านวนอุบัติเหตุและจ านวนผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง 
  



 42   

ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด 
โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด เป็นโครงการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการให้ความรู้และ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ โดยขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนท าการส ารวจ
ความพึงพอใจก่อนเริ่มด าเนินการโครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลในชุมชน ประชุมคณะกรรมการคัดกรอง 
ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมภายในหมู่บ้าน ไม่ต่ ากว่า 10 คน เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาและติดตามค้นหาผู้มี
พฤติการณ์ ก าหนดแผนการตรวจเยี่ยมชุมชน ติดตั้งป้ายบ้านสีขาวที่เข้าร่วมโครงการ และเยี่ยมชุมชนพร้อม
ส ารวจข้อมูลและปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการ
มากที่สุด 

ภาพที่ 3.5 โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตและการป้องกันอุทกภัย 

สถานการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 
- จ านวนพื้นที่สีเขียวในเมืองมีจ ากัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนแออัด 
- อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกายในพ้ืนที่  ที่มีอยู่มีสภาพช ารุด ขาดการบ ารุงรักษา และ 

ไมเ่พียงพอ 
- มีการทิ้งขยะลงทางระบายน้ าสาธารณะท าให้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนริมน้ า 

รวมทั้งมีขยะบางส่วนไหลลงสู่แม่น้ า 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 11.7.1 ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะ (สถานที่ท่ีใช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับทุกคน) ที่มีการดูแลด้าน
ความปลอดภัย และมีการออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุ่ม (universal design) ต่อพ้ืนที่เมือง
ทั้งหมด 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ มากกว่าร้อยละ 25 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG ร้อยละ 20-25 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG น้อยกว่าร้อยละ 20 
เป้าหมายปี 2573 ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่มีการดูแลด้านความปลอดภัย และมีการ

ออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุ่มร้อยละ 25 ต่อพ้ืนที่เมือง 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สี เขียว ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าปริมาณพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่เมืองของเทศบาลสระบุรีอยู่ที่ ร้อยละ 
32.80 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวเกิดจากปริมาณพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ  (ร้อยละ 38 ของ
พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดซึ่งรวมถึงพ้ืนที่แม่น้ า ล าคลองต่าง ๆ) และพ้ืนที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 46 ของพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งหมด)  
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ตารางท่ี 3.2 ปริมาณพื้นที่สีเขียวเทศบาลเมืองสระบุรี แบ่งตามประเภท 

ประเภทพื้นทีส่ีเขียว พื้นที่ (ตรม.) 
% ต่อพื้นที่ 

สีเขียวทั้งหมด 
% ต่อพื้นที่

เมือง 
อัตราส่วนพืน้ที่ต่อ

ประชากร (ตรม./คน) 

พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 2,746,442 38.43 12.60 43.77 

พื้นที่สีเขียวสาธารณะ 8,218 0.11 0.04 0.13 

พื้นที่สีเขียวในพืน้ที่ราชการ/ เอกชน 104,430 1.46 0.48 1.66 

พื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร 966,000 13.52 4.43 15.40 

พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม 3,322,115 46.48 15.25 52.95 

รวม  7,147,206 100.00 32.80 113.91 

ที่มา: ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว http://thaigreenurban.onep.go.th/ 

ในขณะที่พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะมีสัดส่วนรวมที่ร้อยละ 0.13 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งไม่เพียงพอในการ
สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนเมือง (มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ หรือการเข้าถึงสวนสาธารณะนั้น ส านัก 
โยธาธิการและผังเมือง ก าหนดที่ 5 ตารางเมตรต่อคน และองค์การอนามัยโลกก าหนดที่ 9 ตารางเมตรต่อคน) 

สรุปผลการด าเนินงาน  

 จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของเมืองสระบุรีไม่ได้ขาดแคลน แต่จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนา พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการดูแลด้านความปลอดภัย และมีการออกแบบเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อคนทุกกลุ่มให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับชุมชนต่าง ๆ ซึ่งพ้ืนที่เทศบาล
มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ รวมถึงยังสามารถใช้พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะดังกล่าวในประโยชน์เพ่ือการ
ป้องกันอุทกภัยในอนาคตให้กับเมืองได้อีกด้วย 
 
  

http://thaigreenurban.onep.go.th/
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แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ 11.7: จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย ครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

• พัฒนาพื้นที่ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่ 
สีเขียวสาธารณะ โดย:  
(1) ส ารวจและท าทะเบียนพ้ืนที่ศักยภาพ 
เช่น พ้ืนที่ริมน้ า พื้นที่รกร้างในชุมชน รวมถึง
การพัฒนาที่ท าการชุมชนของแต่ละชุมชนให้
เป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะและศูนย์การเรียนรู้  
(2) พัฒนาแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่าง 
มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย 2.1) เลือกชนิด
พันธุ์ไม้และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่
จ ากัด เช่น สวนแนวตั้ง สวนหลังคา 2.2) 
พิจารณาผลประโยชน์หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการชุมชน เช่น 
พัฒนาเป็นแปลงผักสวนครัวส าหรับชุมชน 
2.3) หากด าเนินการได้อาจพิจารณาให้เป็น
พ้ืนที่แก้มลิง หรือพ้ืนที่บ าบัดน้ าตาม
ธรรมชาติ หรืออย่างน้อยออกแบบให้เกิด 
การซึมของน้ าให้มากท่ีสุด  
(3) สนับสนุนการใช้ประโยชน์และรักษาพ้ืนที่
สีเขียวสาธารณะของชุมชน ทั้งการสนับสนุน
ความรู้และงบประมาณ 
(4) สร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และอาจมี
การเชื่อมต่อผลัดเปลี่ยนกิจกรรมระหว่าง
พ้ืนที่สีเขียวของแต่ละชุมชน 

- ชุมชนที่ขาดพ้ืนที่สีเขียว 
เช่น ชุมชนเขาคูบา 1/2 
ชุมชนเขายิงเป้า ชุมชนวัด
ศรีฯ ชุมชนหลังบขส. 
ชุมชนหลังวัดทอง  
ชุมชนวัดเชิงเขา 

- พ้ืนที่ราชการและพ้ืนที่
สาธารณะ เช่น สนาม
กีฬาฯศูนย์ราชการฯ 
มทบ. 18 โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาล 

- พ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพ
พัฒนา เช่น พ้ืนที่ริมทาง
รถไฟ พ้ืนที่ชุมชนริมน้ า 
เช่น วัดเชิงเขา 

- หน่วยงานเจ้าของ
พ้ืนที่ เช่น กรม
เจ้าท่า การรถไฟ 

- โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาล 

- ชุมชน  
- เทศบาล 

 

ตัวช้ีวัด : 

  

(1) ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่มีการดูแลด้านความ
ปลอดภัย และมีการออกแบบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อคนทุกกลุ่ม ต่อพ้ืนที่เมือง 

(2) มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
อันเนื่องมาจากอุทกภัย  
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• การสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายใน Shanghai Houtan Park 
(Shanghai, China)  

 โครงการตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดิมที่เสื่อมโทรมเพราะอุตสาหกรรมต่อเรือร้างริมแม่น้ า และมีก าแพงคอนกรีต  
ที่กลายเป็นที่กักเก็บขยะเนื่องจากน้ าขึ้นน้ าลง เพ่ือรองรับการจัดงาน World Expo 2010 จึงมีการวางแผน
ปรับปรุง โดยออกแบบพื้นที่ริมน้ าเป็นระบบบ าบัดแบบพื้นที่สีเขียวชุ่มน้ า ให้น้ าไหลเป็นขั้นลดหลั่น ปรับเปลี่ยน
ภูมิทัศน์โรงงานร้างเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งตลอดแนวแม่น้ า  ผลที่ได้จาก
โครงการ ท าให้เมืองมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบธรรมชาติขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน พ้ืนที่รับน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัย
ให้กับเมืองตลอดล าน้ า และพบความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 93 ชนิด และสัตว์ 200 ชนิด พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ที่กักเก็บคาร์บอนได้ 242 ตัน/ปี รวมถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อน แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ภาพที่ 3.6 ทัศนียภาพก่อน - หลังปรับปรุง และการบ าบัดน้ าของ Shanghai Houtan Park 

ที่มา : https://www.archdaily.com/131747/shanghai-houtan-park-turenscape 

• สวนมุดมุ้งชุมชนเชิงเขา 2  
 สวนมุดมุ้งชุมชนเชิงเขา 2 ตั้งอยู่ใกล้วัดเชิงเขา เป็นตลาดเล็กยามเย็น เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นตัวอย่างหนึ่งในพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี และสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไป 
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ภาพที ่3.7 สวนมุดมุ้งชุมชนเชิงเขา 2 

• บทบาทพื้นที่สาธารณะของมณฑลทหารบกที่ 181 
 พ้ืนที่ส าคัญหนึ่งในเมืองสระบุรีที่มีบทบาทในการสนับสนุนพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเมืองคือพ้ืนที่
มณฑลทหารบกที่ 18 ซึ่งมีพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ สวนสุขภาพ ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ซึ่งมีการจัด
กิจกรรม อาทิ กิจกรรม “แบ่งปัน มณฑลทหารบกที่ 18” ณ ลานกีฬาหน้าแฟลตมณฑลทหารบกที่ 18 ซึ่งจัด
ขึ้นตามนโยบายของชมรมแม่บ้านทหารบก โดยให้ก าลังพล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนรอบค่ายได้น าสินค้ามา
จ าหน่ายในเขตทหาร เช่น เครื่องครัวเครื่องใช้ อาหาร ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่จากกลุ่มแม่บ้านทหารและ 
ในสังกัดใกล้เคียง และสินค้าผลิตภัณฑ์โต๊ะไม้ที่ท าจากฝีมือนักโทษทหารของเรือนจ าทหารมณฑลทหารบก  
ที ่18 โดยการจ าหน่ายจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
ภาพที ่3.8 กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะภายในมณฑลทหารบกที่ 18 

 
1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พันต ารวจเอก สัมพันธ์ พิศเสถียร รองประธานชุมชนมณฑลทหารบกท่ี 18 
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 นอกจากนั้น ประชาชนสามารถเข้ามาสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่ตั้งอยู่ในมณฑลทหารบกที่ 18 และขอใช้ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อาทิ การ
จัดกิจกรรมวิ่งของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้
โรงพยาบาลค่ายอดิศร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และโรงเรียนอนุบาลหนองแค เป็นต้น 



 

 

 

 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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4. แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 ประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับ
เทศบาลเมืองสระบุรีทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาเมืองสระบุรีเพ่ือการเป็นเมืองที่อยู่อาศัย 
ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (2) ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ (3) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตคนเมืองและการป้องกันอุทกภัย มี
ความสอดคล้องและสามารถด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของเทศบาล และแผนงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนงานของเทศบาล 
เมืองสระบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองสระบุรี 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

“เมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน” 

นโยบายหลักของเทศบาลมี 9 ด้าน ได้แก่ 
1. นโยบายเร่งด่วน ในด้าน 1.1 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และ 1.2 การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต   
    เทศบาล 
2. นโยบายด้านการบริหารงาน 
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
4. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมสงเคราะห์ 
5. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ   
   ประชาชน 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
8. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
9. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน 
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ตารางท่ี 4.1 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ของเทศบาลเมืองสระบุรี  
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

ความ
ร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการ 
สู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ 
วิถีภูมิปัญญาไทย 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : รักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

      

 

         

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย 
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ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองเทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองสระบุรีเพื่อการเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยท่ีรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ 

• เสริมสร้างรายได้และความภูมิใจ
ให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดท า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเมืองสระบุรี 
ประสานหน่วยงานในการเชิญ
ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่
เหมาะสม รับงานที่ท าที่บ้านได้ใน
เวลาไม่มากต่อวัน หรือการเป็นจิต
อาสา และอบรมอาชีพ 
ที่สามารถสร้างรายได้ และจัดหา
พ้ืนที่ขาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้ 
วิถีภูมิปัญญาไทย  
แผนงาน: สังคมสงเคราะห์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
- โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้

ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนฯ 

- โครงการอบรมการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนฯ 

แผนงาน: สาธารณสุข 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุและปฏิบัติธรรม 

- เพิ่มการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอาย ุซึ่งให้ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลผลการประเมินสุขภาพ
กายและใจเบื้องต้น และข้อมูล
ความ สามารถและศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ  

- สามารถบูรณาการกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

- ประสานความร่วมมือกับภาคีที่
กว้างขึ้น เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล ตลาด ส าหรับ
จัดหาพื้นทีข่ายสินค้าที่ผลิตโดย
ผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
ผู้สูงอายุ โดยรณรงค์โภชนาการที่
เหมาะสม ส ารวจ ตรวจคัดกรอง 
สุขภาพผู้สูงอายุ และเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้วิถีภูมิปัญญาไทย 
แผนงาน: สาธารณสุข 

- บูรณาการประเด็นการดูแล
สุขภาพกายและใจ ผู้สูงอายุ 
อย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มการสร้างกิจกรรมทาง
สังคมอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยตรง
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

สร้างกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ และส่งเสริม
ความรู้การดูแลและการให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุให้กับ
ครอบครัว ทั้งในชุมชน และ
โรงเรียน 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

แผนงาน: สังคมสงเคราะห์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

ของผู้สูงอายุ และการสนับสนุน 
จากครอบครัว  

 

• ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ทางเดินเท้า ถนน บ้าน อาคาร
สาธารณะที่มีผู้สูงอายุ 
ใช้สอยมาก และขนส่งสาธารณะ 
ในเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
แผนงาน: เคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้วิถี 
ภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ด ี 
แผนงาน: บริหารทั่วไป  
โครงการปรับปรุงทางเดินและ
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ พร้อม 
ต่อเติมมุมบริการประชาชน 
(เฉพาะพ้ืนที่ส านักงานเทศบาล) 
แผนงาน: เคหะและชุมชน 

- ขยายการปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานเมืองเพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายใุนโครงการปรับปรุง
ต่าง ๆ  
เช่น ทางเดินเท้า อาคาร
สาธารณะ ขนส่งสาธารณะ 

- ประสานความร่วมมือกับภาคี
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น  
เช่น หน่วยงานราชการ อ่ืน ๆ 
ภาคเอกชนในการรว่มปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยทางท้องถนน :  

• กวดขันวินัยจราจร 
อย่างเท่าเทียมและสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
แผนงาน: เคหะและชุมชน 

- บูรณาการประเด็นความ
ปลอดภัยทางท้องถนน ร่วม 
กับแผนงาน และโครงการที่มี
อยู ่เช่น แผนงานเคหะและ
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

• เพิ่มความร่วมมือรัฐ ประชาชน 
เอกชน ในการรณรงค์ความ
ปลอดภัยการ 
ใช้รถใช้ถนน 

• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

• ตรวจสอบจุดเสี่ยงและเพิ่ม
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  

แผนงาน: การพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการวันปลอดรถลดโลกร้อน 

(Car free day) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้วิถี 
ภูมิปัญญาไทย 
- โครงการ Bike อุ่นไอรัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : รักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ชุมชน และการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
โดยเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัย ในจุดเสี่ยง 

- เพิ่มความร่วมมือภาครัฐ 
ประชาชน เอกชน ในการ
รณรงค์ความปลอดภัย และ
ขยายความร่วมมือไปใน
สถานศึกษาโดยเพ่ิมเนื้อหา
หรือกิจกรรมในหลักสูตรที่มีอยู่
แล้ว  

การลดปัญหายาเสพติด : 

• จัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงด้าน
อาชญากรรมและอุบัติเหตุ 
ในทุกชุมชน  
และจัดท าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
ต่อปัญหายาเสพติดที่เป็นปัจจุบัน  

• เฝ้าระวังผู้ค้ายาเสพติดทุกชุมชน 
และติดตามผู้ติดยาให้ได้รับการ
บ าบัดโดยความร่วมมือของชุมชน 

• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
และความรุนแรง โดยอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชน จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาในสถานศึกษาที่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงภายใต้วิถีภูมิปัญญาไทย 
แผนงาน: การศึกษา  
แผนงาน: สาธารณสุข 
แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : รักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
แผนงาน: การศึกษา 
แผนงาน: สาธารณสุข 

- บูรณาการประเด็นการลด
ปัญหายาเสพติด ร่วมกับ
โครงการและแผนงานที่มีอยู ่
เช่น แผนงานการศึกษา 
การสาธารณสุข และความ
เข้มแข็งชุมชน 

- เพิ่มความร่วมมือภาครัฐ และ
ชุมชน ในการเฝ้าระวังผู้ค้า
และผู้เสพและ ขยายความ
ร่วมมือกับต าบลใกล้เคียง 

- เพิ่มการจัดท าแผนที่เสี่ยงด้าน
อาชญากรรมและอุบัติเหตุ
และข้อมูลกลุ่มเสี่ยงระดับ
ชุมชน  
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
กิจกรรมทางเลือก  

• ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ
ไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ  

• ประสานงานร่วมกับต าบล
ใกล้เคียง ในการกวดขันวินัย
จราจร ป้องกันอุบัติเหตุ และ
ป้องกันยาเสพติด  

แผนงาน: สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 
 

- เพิ่มเนื้อหาหรือกิจกรรมการ
ต่อต้านยาเสพติดในหลักสูตร 
ที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองและการป้องกัน
อุทกภัย 

• พัฒนาพื้นที่ศักยภาพที่มีอยู่ให้
เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ โดย
ส ารวจและท าทะเบียน 
พ้ืนที่ศักยภาพ  
พัฒนาแบบภูมิสถาปัตยกรรม
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดยเน้นเลือกชนิดพันธุ์ไม้และ
รูปแบบที่เหมาะสม พิจารณา
ผลประโยชน์ หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 
รวมถึงพิจารณาให้เป็นพ้ืนที่แก้ม
ลิง และรณรงค์ให้ความรู้ชุมชนใน
การร่วมดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
แผนงาน: เคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน: เคหะชุมชน  
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน

เขตเทศบาลฯ 
- โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการวัดปลอดรถลดโลกร้อน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 
- โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ

ชุมชนเมือง 

- รว่มระบุพื้นที่ศักยภาพกับ
ชุมชน และร่วมพัฒนา พ้ืนที่สี
เขียวที่สอดคล้องกับบริบท
ความต้องกาของชุมชน ผ่าน 
เวทีประชาคม  
เช่น ก าแพงเขียว สวนผัก 
ในเมือง สวนมุดมุ้ง เป็นต้น 

- ประสานความร่วมมือกับภาคี 
เช่นหน่วยงานรัฐ อ่ืน ๆ 
ภาคเอกชน และ ศาสนสถาน 
เพ่ิมศักยภาพ พ้ืนที่ของตนเป็น
พ้ืนที่สีเขียว และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ เช่น กรมป่าไม้ เพ่ือ
สนับสนุนพันธุ์ไม้ 

- บูรณาการร่วมกับการด าเนิน
โครงการอ่ืน ๆ  
เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ตลาด 
พร้อมพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะ 
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แนวทางการปรับแผน 

- โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคม
เมือง 

- พัฒนาพื้นที่ริมน้ าเพื่อป้องกัน
น้ าท่วม  
โดยมุ่งเน้นให้เป็นพ้ืนที่ 
สีเขียวที่ใช้ประโยชน์ได้ 
ในช่วงที่ไม่มีน้ า และป้องกัน
น้ าท่วมฤดูน้ าหลาก  

- เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
ชุมชนแออัด และพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่นในเมือง  
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การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลเมืองสระบุรี กับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองสระบุรีเพื่อการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่รองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มาตรการขับเคลื่อน ระเบียบวาระ
แห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ภายใต้แผนผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่ง
ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อน คือ ผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนา มีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน และสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพวิถีภูมิปัญญาไทย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน มีแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณา
การระบบคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ของกรมขนส่งทางบก (พ.ศ. 2559 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
และส่งเสริมระบบถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการให้บริการ โครงการ
เสริมสร้าง “ต าบลขับขี่ปลอดภัย” ของกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (พ.ศ. 2562 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพ่ือ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน 
ธันวาคม 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแนวทางที่สอดคล้อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน 
ธันวาคม 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองและการ
ป้องกันอุทกภัย มีแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งได้ด าเนินโครงการ อาทิ “โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย” โดยกรม
ป่าไม้ และ “โครงการกองทุนต้นไม้” โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ให้ความร่วมมือในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาแก่ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองระดับอ าเภอ  

นอกจากนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



 



 

 
ภาคผนวก 

ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย SDG 



 



องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

2.1 ยุติความหวิโหยและสร้างหลักประกันใหท้กุคน
โดยเฉพาะ ที่ยากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบางอัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภยั มีโภชนาการ
 และเพียงพอตลอดทั้งป ีภายในป ี2573

2.1.1 ร้อยละของประชากรในทอ้งถิน่ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอาย ุ(ภาวะทพุ
โภชนาการ: อ้วน เต้ีย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ป ีและ 6-14 ป)ี < 20 % 20-25% > 25 % 0%

Prevalence of undernourishment (% population)
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิง : สถานการณ์
ประเทศ  25% / สถานการณ์โลก 23% : FAO 2019)

ส านกังานการปฐมศึกษา / ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั

4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทกุคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เทา่เทยีม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธท์างการเรียนที่มีประสิทธผิล ภายในป ี2573

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่ ในระดับชัน้ ป.6 และ
 ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตาม
เกณฑ์ขัน้ต่ าเปน็อย่างนอ้ย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้าน
คณิตศาสตร์

> 95 % 90 - 95% < 90 % 100%

จปฐ.  = คนอาย1ุ5-60 ป ีเต็ม อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
ทกุคน (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย / สถานการณ์ประเทศ 90-95% 
กระทรวงศึกษาธกิาร )

ส านกังานสถิติจังหวดั

6.1 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงน้ าด่ืมที่
ปลอดภยัและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในป ี2573

6.1.1 ร้อยละของของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่ได้รับบริการน้ าดื่มที่
ปลอดภยั และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด (ปริมาณน้ าด่ืมที่ปลอดภยัขัน้ต่ า 5 ลิตร/คน/วนั) > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic drinking water 
services (%) / Population using safely managed 
water services (%) (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั/การประปา
ส่วนภมูิภาค

6.2 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปน็ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ใหค้วามสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิงและกลุ่มที่อยูใ่ต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง 
ภายในป ี2573

6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูใ่นสถานการณ์
เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic sanitation 
services (%) JMP-WHO+UNICEF (2019) (อ้างอิง : ค่า
เปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงการบริการ
พลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เชือ่ถือได้ ภายในป ี2573

7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่เขา้ถึงไฟฟ้าหรือพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เชือ่ถือได้ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด

> 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Access to electricity (% population) SE4All (2019)
 (อ้างอิง : กระทรวงพลังงาน)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
ส่ือสาร และพยายามที่จะจัดใหม้ีการเข้าถึง
อินเตอร์เนต็โดยถ้วนหนา้และในราคาที่สามารถจ่าย
ได้ส าหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดภายใน ป ี2563

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต
ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่
สามารถเข้าถึงสัญญาณเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็แบบไร้สาย (Wi-Fi) 
สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด (รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต 
โทรศัพทม์ือถือ)

> 70 % 65 - 70% < 65 % 100%

Population using the internet (%) / Mobile 
broadband subscriptions (per 100 inhabitants) 
ITU (2019) (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียประเทศ 67% ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ 2561)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.2 จัดใหม้ีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภยั ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับ
ทกุคน พัฒนาความปลอดภยัทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านงึเปน็พิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยูใ่นสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในป ี2573

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในทอ้งถิน่ที่มีบริการขนส่ง
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึง
ได้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนนทั้งหมด > 60 % 50-60% < 50 % 75%

กระทรวงคมนาคม (อ้างอิง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
กระทรวงคมนาคม)

เทศบาล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชวีิต (Basic Infrastructure for Quality of Life)

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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Text Box
ผ - 1



องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

11.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถึงที่อยูอ่าศัย
และการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภยั และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในป ี2573

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มคีวามมัน่คงในที่อยูอ่าศัย และ 
บา้นมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนทั้งหมด (มีความมัน่คงทาง
สิทธทิี่อยูอ่าศัย และความมัน่คงทางสภาพแวดล้อม) 100% - < 100% 100%

(อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภยัครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหนา้ 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ภายในป ี2573

11.7.1 ร้อยละของ พ้ืนที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรับทกุคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภยั และมี
การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทกุกลุ่ม (universal 
design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด

> 25 20 - 25 % < 20% 25%

(อ้างอิง : เปา้หมายจากแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ยัง่ยืน (สผ. 2562)

เทศบาล

3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึง่ ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทอ้งถิน่ ต่อ
ประชากร 100,000 คน < 5.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5.0 - 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
> 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5 ต่อ 100,000

 ประชากร

(อ้างอิง : Traffic deaths rate (per 100,000 
population)  3.2 WHO 2019/ ค่าเฉล่ียของประเทศ 5 
ต่อแสนประชากร ส านกังานสถิติแหง่ชาติ)

กระทรวงคมนาคม

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบและอัตราการตายที่
เกีย่วข้องในทกุแหง่ใหล้ดลงอย่างมีนยัส าคัญ

16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือเสีย
ทรัพย์สินในทอ้งถิน่ ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วง
อายุ หากสามารถจ าแนก)

ลดลงจากปฐีาน - เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงไม่นอ้ย
กวา่ 75 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน - คณะผู้วจิัย / WHO (ค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 105 ต่อ 100,000 ประชากร สศช. 2561)

สถานตี ารวจ /ส านกังานสถิติจังหวดั

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและ
โดยรอบท้องถ่ิน (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่
มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชนแ์หล่งน้ าผิว
ดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด (คุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑ์ดี WQI = 
71-90)

> 80% 75 - 80 % < 75 % 80%

มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ฉ.8 พ.ศ.2537) 
(อ้างอิง : คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยูใ่น
เกณฑ์ดีร้อยละ 80 แผนจัดการส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2564)

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในป ี2573

7.2.1 ร้อยละของการใชพ้ลังงานทดแทนในทอ้งถิน่ ต่อการใช้
พลังงานขัน้สุดทา้ยทั้งหมด (พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวยีน (เช่น พลังงานแสงอาทติย์ ลม น้ า ชีวมวล ก๊าซ
ธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ น้ าขึน้น้ าลง และคล่ืน) เชือ้เพลิง
ชีวภาพ และพลังงานทดแทนอืน่ ๆ ที่ใช้ทดแทนปโิตรเลียม)

>15% 10-15 % < 10% 25.00%

Share of renewable energy in total final energy 
consumption (%) - World Bank (2019) (อ้างอิง : 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ 15.48% 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน 2561)

กระทรวงพลังงาน

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปอ้งและคุ้มครอง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่ในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ทอ้งถิน่

เพิ่มขึน้จากปฐีาน ลดลงจากปฐีาน
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย
กวา่ 50 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน เทศบาล

ด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability)

2. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน

3. ความปลอดภยั

4. คุณภาพทรัพยากรสิง่แวดล้อม
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6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบดัอย่างปลอดภยั 
และร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ
ปริมาณน้ าเสียทั้งหมด > 50% 25.0 - 50% < 25.0% 50%

 ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ - เปา้หมาย SDG

อจน./เทศบาล

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยในทอ้งถิน่ที่มีการจัดเก็บ
และก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด > 75% 70-75% < 70% 100%

เปา้หมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (2559-2564)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทสจ. /เทศบาล

11.6.2 จ านวนวนัใน 1 ป ีที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ 
PM10) ในทอ้งถิน่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

> 75% 70-75% < 70% 100%

ดัชนคุีณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ป ีและแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทสจ.

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวติ ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบัติในทอ้งถิน่ ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย หากสามารถจ าแนก) ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน

ลดลงจากปี
ฐานไม่นอ้ยกวา่

 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.5.2 มลูค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่อัน
เนือ่งมาจากภยัพิบติัต่าง ๆ (อาท ิอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง)
  รวมทั้งจากความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ

ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงจากปี

ฐานไม่นอ้ยกวา่
 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.b ภายในป ี2563 เพิ่มจ านวนเมืองและ
กระบวนการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์ที่เลือกใช้และ
ด าเนนิการตามนโยบายและแผนที่บรูณาการ เพื่อ
น าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธภิาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อภยั
พิบติั และใหพ้ัฒนาและด าเนนิการตามการบริหาร
ความเส่ียงจากภยัพิบติัแบบองค์รวมในทกุระดับ ให้
เปน็ไปตามกรอบการด าเนนิงานเซนไดเพื่อการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั พ.ศ. 2558 – 2573

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่และการสนบัสนนุจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ ต่อ
งบประมาณทั้งหมด

> 10 % 5 - 10 % < 5 %
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย

กวา่ 10 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อม
ต่อหวัประชากร โดยรวมถึงการใหค้วามสนใจเปน็
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอืน่ ๆ ภายในป ี2573

5. การจัดการมลพิษ

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกีย่วกับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
เกิดจากภยัพิบติั ซ่ึงรวมถึงภยัพิบติัที่เกีย่วกับน้ า โดย
มุง่เปา้ปกปอ้งคนจนและคนที่อยูใ่นสถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในป ี2573

6. การรับมอืภยัพิบัติ
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13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทกุระดับในทอ้งถิน่ที่มีหลักสูตร
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภยัล่วงหนา้ ต่อจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด

>50% 30-50% <30% 100%

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และความรู้เรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว 
และการลดผลกระทบ ใหก้ับภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ รวมถึง
การมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ที่ได้รับการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งและ
ครอบคลุมทกุความเส่ียงของทอ้งถิน่

มี ไม่มี
มี และได้รับ
การปฏบิติั

อย่างต่อเนือ่ง

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพ
เชงินิเวศเศรษฐกิจ (Productivity 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุง่การพัฒนาที่สนบัสนนุ

กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความ
เปน็ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 
และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวสิาหกิจราย
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน

8.3.1 อัตราการเติบโตของผู้ประกอบการและการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรในทอ้งถิน่ (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  และวสิาหกิจชุมชน)

เพิ่มขึน้ 3% เพิ่มขึน้ 1-3% ไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง เพิ่มขึน้ 10%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ประมาณ 3% 
ต่อป)ี

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.2 ร้อยละของหนว่ยงานและสถานประกอบการในทอ้งถิน่ที่มี
การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหนว่ยงานและ
สถานประกอบการที่จดทะเบยีนทั้งหมดในทอ้งถิน่ >90% 80-90% <80% 100%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ทั้งการจ้างงาน
และส่งเงินสมทบ)

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.9 ภายในป ี2573 ออกนโยบายและน าไปปฏบิติั
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยืนสร้างงานและ
ส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่

8.9.1 (ตัวชีว้ัดทางเลือกส าหรับเมอืงท่องเที่ยว) อัตราการเติบโต
ของรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน (รวมถึง
จากการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน) > 5%  4 -5 % < 4 % เติบโต 10 %

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ เติบโต
ประมาณ 4-5%)

ส านกังานสถิติจังหวดั

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปอ้งกัน การลด 
การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้ า
 ภายในป ี2573

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใชใ้หมใ่นทอ้งถิน่ (รวมถึง
จากการด าเนนิงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน หากมี)

> 35% 30-35% < 30 % > 30%

แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้
ก าหนดเปา้หมายใหม้ีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน ์
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (ปจัจุบนัค่าเฉล่ียประเทศ 34%)

เทศบาล/ทสจ.

12.7 ส่งเสริมแนวปฏบิติัด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยัง่ยืน ตามนโยบายและการใหล้าดับ
ความส าคัญของประเทศ

12.7.1 ร้อยละของรายการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของหนว่ยงานใน
เทศบาล ต่อปริมาณการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด 
ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา

>10% 5-10 % < 5% 10%

เปรียบเทยีบปฐีาน  คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
http://gp.pcd.go.th/)

เทศบาล 

7. การจ้างงาน

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ 
และขีดความสามารถของมนษุย์และของสถาบนัใน
เร่ืองการลดปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภยั
ล่วงหนา้

8. วิถีการด าเนินชวีิตและการผลิต
ที่ยัง่ยืน
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องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

12.a สนบัสนนุประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความ
แข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคล่ือนไปสู่รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยัง่ยืนยิง่ขึน้

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหนว่ยงาน และสถานประกอบการใน
ทอ้งถิน่ที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดล้อม (เช่น สถานประกอบการที่ได้รับสิทธบิตัรสีเขียว 
โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด

>20 % 5-10% <5% 20%

คณะผู้วจิัย เทศบาล 

1.1 ภายในป ี2573 ขจัดความยากจนขัน้รุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปจัจุบนัวดัจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพ
รายวนัต่ ากวา่ $1.25 ต่อวนั

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในทอ้งถิน่ที่ได้รับบตัร
สวสัดิการแหง่รัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงาน
ท าในทอ้งถิน่ที่ครองชีพด้วยรายได้ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

0 - 5 % 5 - 10 % > 10 % 0%

สัดส่วนคนจนเฉล่ียประเทศไทย 8.6% (สศช. 2561) กระทรวงแรงงาน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.1 รายได้เฉลีย่ต่อชัว่โมง ของผู้มีงานท าในทอ้งถิน่ จ าแนก
ตามอาชีพ เพศ อายุ และความบกพร่องของร่างกาย (เทา่ที่
สามารถจ าแนกได้) > 30 บาท ต่อ

ชัว่โมง
20-30 บาทต่อ

ชัว่โมง
< 20 บาทต่อชัว่โมง

40 บาทต่อ
ชัว่โมง

ค่าเฉล่ียประเทศไทย ค่าเฉล่ียทั่วประเทศ คือ 321.50 ต่อ 
วนั (คิด 8 ชัว่โมงต่อวนั) - ที่มา: 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย / ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ

10. ความเท่าเทียมหญิงชาย 5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธผิลและมีโอกาสที่เทา่เทยีมในการ
เปน็ผู้นาในทกุระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิก
สภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนใน
ทอ้งถิน่ ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหนง่ทั้งหมด >30 % 15-30 % < 15 % 30%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียทั่วโลก 15%) เทศบาล

11. การมสี่วนร่วม

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ใหค้รอบคลุมและยัง่ยืน เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์อย่างมีส่วน
ร่วม บรูณาการและยัง่ยืนในทกุประเทศ ภายในป ี
2573

11.3.2 การมสี่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเหน็-ร่วมวางแผน-
ด าเนนิงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุม่ประชากรที่
เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 4 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม

ทกุกลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 3 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
มากกวา่ 2 กลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 2 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
นอ้ยกวา่ 2 กลุ่ม

มีการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ด้าน

 ทกุกลุ่ม

ระดับการมีส่วนร่วม/ ดัชนคีวามก้าวหนา้ของมนษุย์  (HAI
 )   ดัชนคุีณภาพชีวติคนไทย  (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์)

เทศบาล

12. ความโปร่งใส

16.6.1 กระบวนการใชจ้่ายเงินของท้องถ่ินที่โปร่งใส  
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเปดิเผยข้อมูล มี
การรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  3 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  2 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  1 ด้าน

มีกระบวนการ
ใช้จ่ายเงินของ
ทอ้งถิน่  3 ด้าน

คณะผู้วจิัย เทศบาล

13. ประสิทธิภาพ

16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ
สาธารณะในท้องถ่ิน ในด้านต่าง ๆ

> 95 % 90-95% < 90 % 100%

(อ้างอิง : ผลการส ารวจระดับประเทศ ความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะที่รัฐและทอ้งถิน่จัดใหป้ระชาชน = 
93.1% (ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 สถาบนัพระปกเกล้า
 2561)

เทศบาล
16.6 พัฒนาสถาบนัที่มีประสิทธผิล มีความรับผิดรับ
ชอบ และโปร่งใสในทกุระดับ

9. ความเท่าเทียมด้านรายได้

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุม่คน (Equity and Social Inclusion)

ด้านธรรมาภบิาลการบริหารจัดการเมอืง (Governance)
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เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

14. หุ้นส่วนความร่วมมอื

17.17 สนบัสนนุและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม
 โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธด้์านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมอืภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมใน
ทอ้งถิน่ เพิ่มขึน้> 10% ต่อปี

เพิ่มขึน้ 5-10% 
ต่อปี

เพิ่มขึน้ <5% ต่อปี
เพิ่มขึน้ >10%

 ต่อปี

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

15. ขอ้มลูและการติดตามผล

17.18 ยกระดับการสนบัสนนุด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถใหก้ับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เปน็
เกาะขนาดเล็ก ใหเ้พิ่มการมีอยูข่องข้อมูลทมีีคุณภาพ
 ทนัเวลาและเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ 
เชือ้ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหนง่
ทางภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตามบริทบของประเทศ ภายในป ี2563

17.18.1 มรีะบบรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูที่มคุีณภาพ ทันเวลา
 และเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ 
อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) และต าแหนง่ทาง
ภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ของทอ้งถิน่ในการ
สนบัสนนุการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง มี ไม่มี

มีมีระบบ
รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลที่
มีคุณภาพ 

ทนัเวลา และ
เชือ่ถือได้ที่ใช้
ในการวางแผน
และตัดสินใจ

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล
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