
เทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เทศบาลเมืองสระบุรี

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย

ด�ำเนินงำนโดยสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
 ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และควำมร่วมมือกับเทศบำลเมืองสระบุรี

ประเดน็เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
เทศบาลเมืองสระบุรีและสถานการณ์ปัจจุบัน

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ*

ที่มำ : ระบบสถิติข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน กรมกำรปกครอง และระบบสถิติกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

100%
คิดเป็น

7.47 
ตัน/วัน

ปริมาณขยะ

นำ ไปกำ จัด

0.68
ตัน/วัน

นำ ไปใช้ประโยชน์ปี 
2560 19.05%

>> สัดส่วนผู้สูงอำยุต่อประชำกรในเมืองสระบุรีสูงกว่ำภำพรวมประเทศไทย และ
อยู่ในระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (ประชำกรสูงอำยุมำกกว่ำร้อยละ 20) ตั้งแต่
ปี 2561 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรมีการวางแผนพัฒนาเมืองท่ีรองรับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 
ในอำ เภอเมืองสระบุรี

15.45%ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 
ประเทศไทย

100%
คิดเป็น

7.47 
ตัน/วัน

ปริมาณขยะ

นำ ไปกำ จัด

0.68
ตัน/วัน

นำ ไปใช้ประโยชน์ปี 
2561 22.69%ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 

ในอำ เภอเมืองสระบุรี

16.06%ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 
ประเทศไทย

100%
คิดเป็น

7.47 
ตัน/วัน

ปริมาณขยะ

นำ ไปกำ จัด

0.68
ตัน/วัน

นำ ไปใช้ประโยชน์ปี 
2562 23.08%ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 

ในอำ เภอเมืองสระบุรี

16.73%ร้อยละผู้สูงอายตุ่อประชากร 
ประเทศไทย

อุบัติเหตุทางถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน *

พื้นที่สีเขียวสาธารณะ *

>>  จ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวสำธำรณะที่เข้ำถึงได้ง่ำยส�ำหรับทุกคน  
ซึ่งเทศบำลมีพื้นที่ศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้ 

พ้ืนท่ีสีเขียว/
พ้ืนท่ีเทศบาล

32.80ร้อยละ

พ้ืนท่ีธรรมชาติรวมถึง 
แม่น้ําลำ คลอง 

38ร้อยละ

พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

46ร้อยละ
0.13 

ตารางเมตรต่อคน

พ้ืนท่ีสาธารณะ
ไม่เพียงพอในการ
สร้างสุขภาวะ 

(มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก 9 ตาราง

เมตรต่อคน)

ปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวเทศบาลเมืองสระบุรี แบ่งตามประเภท

พ้ืนท่ีสีเขียว
ธรรมชาติ

พ้ืนท่ีสีเขียว
สาธารณะ

พ้ืนท่ีสีเขียว
ริมทางสัญจร

พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
ราชการ/เอกชน

พ้ืนท่ีสีเขียว
เกษตรกรรม

ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว http://thaigreenurban.onep.go.th/

2,746,442
ต่อพื้นที่เมือง
12.60% 43.77

ตรม./คนตรม.

8,218
ต่อพื้นที่เมือง
0.04% 0.13

ตรม./คน ตรม.

104,430
ต่อพื้นที่เมือง
0.48% 1.66

ตรม./คนตรม.

966,000
ต่อพื้นที่เมือง
4.43% 15.40

ตรม./คนตรม.

3,322,115
ต่อพื้นที่เมือง
15.25% 52.95

ตรม./คนตรม.

7,147,206
ต่อพื้นที่เมือง
32.80% 113.91

ตรม./คนตรม.
รวม

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ที่มำ : ปรับปรุงจำกส�ำนักงำนสถิติจังหวัดสระบุรี 2561

ปี 
2557
-

2560

สถิติคดีอาญา
จังหวัดสระบุรี

คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1,043 
ราย 

1,661 
ราย 

185 
ราย 

1,065 
ราย 

ปี 2560

>>  ควรเพิม่กำรด�ำเนนิงำนเชงิป้องกนัในกลุม่เป้ำหมำยมำกขึน้

สถิติ
การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน

อุบัติเหตุ
ทางถนน 421 คน

ผู้บาดเจบ็

12 ราย

ผู้เสียชีวิต

สูงที่สุดในเขตอำ เภอเมือง คิดเป็น 19.4 ต่อแสนประชากร
(ค่าเป้าหมาย : 5 ต่อแสนประชากร)

16-25 ปี
อยู่ช่วงวัย

18:00-22:00 
เกิดขึ้นระหว่างเวลา

ในตำ บลปากเพรียว

สถิติในช่วง 3 ปี
มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง

ปี 
2562



เป้าหมาย: ภำยในปี 2563 ลดกำร
สูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน และลด
ควำมรนุแรงทกุรปูแบบอย่ำงมนียัส�ำคญั

ตัวชี้วัด : (1)  จ�ำนวนคดีทุกประเภท 
ในท้องถิ่นลดลง (2) จ�ำนวนอุบัติเหต ุ
และผู้บำดเจบ็เสียชีวิตจำกอุบตัเิหตลุดลง

• กวดขันวินัยจราจรอย่ำงเท่ำเทียม
และสม�่ำเสมอ
• เพ่ิมความร่วมมือรัฐ ประชาชน เอกชน 
 ในกำรรณรงค์ควำมปลอดภัย
• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียง 
โดยเฉพำะนักเรียนนักศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
• ตรวจสอบจุดเสี่ยงและเพ่ิมอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย เช่น ป้ำยเตือน 
กระจกส่องทำง และไฟส่องสว่ำง

 ความปลอดภัยทางท้องถนน  

• จัดทำาแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงด้านอาชญากรรม 
และอุบัติเหตุในทุกชุมชน และจัดท�ำ
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำยำเสพติด 
โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน
• เฝา้ระวงัผูค้า้ และตดิตามผูเ้สพใหไ้ด้
รับกำรบ�ำบัดและติดตำมผลโดยควำม
ร่วมมือของชุมชน
• รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและ
ความรุนแรง โดยให้ควำมรู้แก่เยำวชน 
จดัตัง้ศนูยใ์หค้�ำปรกึษำในสถำนศกึษำ 
และส่งเสริมกิจกรรมทำงเลือก 
• ประสานงานร่วมกับตำาบลใกล้เคียง 
ในกำรกวดขันวินัยจรำจร ป้องกัน
อุบัติเหตุ และป้องกันยำเสพติด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะการลดปัญหายาเสพติด : 

 

เปา้หมาย: จดัใหม้กีำรเขำ้ถงึพืน้ทีส่ำธำรณะ 
สีเขียว ท่ีปลอดภัย ครอบคลุมและเข้ำถึงได้  
โดยถ้วนหน้ำ ภำยในปี 2573

 พัฒนาพื้นที่ศักยภาพที่มีอยู่
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 

• สำารวจและทำาทะเบยีนพืน้ทีศ่กัยภาพ 
(เช่น ที่ริมน�้ำ ที่รกร้ำง) 
• พัฒนาแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงพิจำรณำ
ให้ เป็นแก้มลิง พื้นที่บ�ำบัดน�้ำตำม
ธรรมชำติ หรือให้เกิดกำรซึมของน�้ำให้
มำกที่สุด 

ตัวชี้วัด : (1) พื้นที่สำธำรณะที่มีกำร
ดแูลควำมปลอดภัย และมกีำรออกแบบ
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่อคนทุกกลุ่ม
เพิ่มข้ึน (2) มูลค่ำควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกจิอนัเนือ่งมำจำกอทุกภัยลดลง

• เสริมสร้างรายได้และความภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ โดยจัด
ท�ำฐำนข้อมูลผู ้สูงอำยุ และส่งเสริมอำชีพจำกภูมิปัญญำ  
ควำมสำมำรถ และศักยภำพของผู้สูงอำยุ 
• ส่งเสริมสขุภาพกายและใจผู้สงูอาย ุโดยรณรงค์โภชนำกำร
ที่เหมำะสม ตรวจสุขภำพเฝ้ำระวังโรคไม่ติดต่อ สร้ำงกิจกรรม
ทำงสังคมอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน และส่งเสริมควำมรู้กำรดูแล
ผู้สูงอำยุให้กับครอบครัว 
• ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเมอืงเพือ่คุณภาพชวิีตผูสู้งอายุ 
อำทิ ทำงเดินเท้ำ ถนน อำคำรสำธำรณะ และขนส่งสำธำรณะ

ตัวชี้วัด : (1) ลดโอกำสกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(2) จ�ำนวนผู้สูงอำยุที่ร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงรำยได้และควำม
ภูมิใจ (3) ถนนที่มีบริกำรขนส่งสำธำรณะ และพื้นที่สำธำรณะ
ที่มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเอื้อต่อผู้สูงอำยุ 

เปา้หมาย: ภำยในป ี2573 ลดอตัรำกำรเสยีชวีติจำก 
โรคไม่ติดต่อ โดยกำรป้องกัน รักษำ และส่งเสริม 
สุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่ ท่ีดี และมีกำรเข้ำ
ถึงระบบคมนำคมที่ยั่งยืน และพ้ืนที่สำธำรณะที่
ปลอดภัยส�ำหรับคนทุกกลุ่ม

• สนับสนุนการใช้ประโยชน์และดูแล
รักษาพื้นที่สาธารณะ
• สร้างกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองผลัดเปล่ียน 
ระหว่ำงพื้นที่สีเขียวแต่ละชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการพัฒนาเมือง 
ที่อยู่อาศัยรองรับ

สังคมผู้สูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 ด้านการพัฒนาพื้นท่ี

สีเขียวสาธารณะ
เพื่อคุณภาพชีวิตและ

ป้องกันอุทกภัย

30
กม.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาล
เมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 ด้านความปลอดภัย
ทางท้องถนน และ

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

30
กม.

 สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบั SDGs กบัผูบ้รหิำร 
เจ้ำหน้ำที ่และภำคกีำรพฒันำ และร่วมวำงแผน
ด�ำเนินงำน 

 รวบรวม และวเิครำะห์ ข้อมลูเมอืงตำมตวัช้ีวดั 
SDGs เพือ่จดัท�ำข้อมลูฐำนสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ

 จัดเวทีประชุมหำรือกับผู้แทนภำคีพัฒนำ
เมืองในท้องถิ่น เพื่อหำรือ : 
 • ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร  ์
  นโยบำยและแผนของท้องถิ่นกับ SDGs  
 • ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็น 
  จำกผู้เกีย่วข้อง

 • พัฒนำแผนในกำรน�ำ SDGs ไปปฏิบัต ิ
  เพื่อพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 
 1) ล�ำดบัควำมส�ำคัญของเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ 
   และตวัชีวั้ดทีเ่หมำะสมในบรบิทและควำม 
  ต้องกำรของท้องถิ่น 
 2) วิธีกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
  ดังกล่ำวท่ีสอดคล้องกับวำระกำรพัฒนำ 
  ที่ยั่งยืน และบทบำทของภำคี

 ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงแผน 
ปฏิบัติกำร SDGs กับแผนและยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำท้องถิ่นและหำรือกับผู ้เกี่ยวข้อง 
ในกำรน�ำไปปฏิบตั ิ

กระบวนการการดำ เนินงานร่วมกับเทศบาล

กระบวนการวางเผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนสำ หรับเทศบาลเมืองสระบุรี

โครงกำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภำคีเพื่อกำรพัฒนำเมืองย่ังยืนในประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
ประยกุต์ใช้ SDGs ในกระบวนกำรวำงแผน ปฏบิตั ิและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเพือ่พฒันำเมอืง
ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภำคีพัฒนำ ด�ำเนินงำนโดยสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยเทศบำลเมืองสระบุรีได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำสมดุลของกำรพัฒนำ 
คณุภำพสิง่แวดล้อม และคณุภำพชวีติ ซึง่สอดคล้องกบักำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)
เป็นกรอบทศิทำงกำรพัฒนำของโลกภำยหลงัปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทัง้หมด 17 เป้ำหมำย  
มุ่งหวังแก้ปัญหำที่โลกก�ำลังเผชิญอยู่ เช่น ควำมยำกจน ควำมไม่เท่ำเทียม สิ่งแวดล้อม  
สภำวะโลกร้อน และสนัตภิำพ ด้วยแนวคดิ “การไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ตัง้เป้ำหมำยบรรลภุำยใน
ปี ค.ศ. 2030  (พ.ศ. 2573)


