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บทที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 (แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
จั ง หวั ด ลพบุ รี ไ ด๎ รั บ งบประมาณตาม แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ผํ า นมา
รวมทั้งสิ้น 239,800,600 บาท เพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรีรวม
5 ป ระเ ด็ น ยุ ท ธ ศา สตร์ โ ดย จั งห วั ด ล พบุ รี ไ ด๎ ปรั บเป ลี่ ย น ยุ ท ธศา สต ร์ ต า มส ถาน กา รณ์ แ ละ ศั ก ย ภา พ
โดยได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว๎ 5 ประเด็น ซึ่งได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ตํางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 13 แสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
1 ยกระดับคุณภาพและสร๎างมูลคําเพิ่ม
5
ด๎านอาหารปลอดภัย
2 พัฒนาและสํงเสริมพลังงานทดแทน
1
3 บริหารจัดการด๎านทํองเที่ยว
5
แบบบูรณาการ
4 พั ฒ นาลพบุ รี เ มื อ งสะอาดและสั ง คม
10
คุณภาพนําอยู
5 เสริ ม สร๎ า งความมั่ น คงและความเป็ น
3
ระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม
24

งบประมาณ
79,449,850

ร้อยละ
33.14

5,218,900
87,131,510

2.18
36.33

52,000,340

21.68

7,000,000

2.92

9,000,000
239,800,600

3.75
100

จากตารางที่ 13 พบวําจังหวัดลพบุรีได๎ให๎ความสาคัญตํอประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 บริห ารจั ด การด๎ า นทํ องเที่ ย วแบบบู ร ณาการ โดยได๎ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ/กิ จกรรม มากที่สุ ด จ านวน 87,131,510 บาท คิด เป็น 36.33 ของงบประมาณทั้ งหมด
รองลงมาได๎ แ กํ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพและสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม ด๎ า นอาหารปลอดภั ย จ านวน
79,449,850 บาท คิดเป็นร๎อยละ 33.14 รองลงมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคม
คุณภาพนําอยูํ จานวน 52,000,340 บาท คิดเป็นร๎อยละ 21.68 รองลงมาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริม สร๎างความ
มั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 7,000,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 2.92 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 พัฒนาและสํงเสริมพลังงานทดแทน 5,218,900 บาท คิดเป็นร๎อยละ 2.18
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หากพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จังหวัดลพบุรี ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณให๎ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จะพบวําใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและสร๎างมูลคําเพิ่ม ด๎านอาหารปลอดภัย กิจกรรม
โครงการที่ดาเนินการในภาพรวมจะเป็ นกิจกรรม/โครงการที่ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดโดยต่ อ
ยอดจากผลิตผลทางการเกษตร และสนับ สนุน ฐานการผลิตเกษตรอุต สาหกรรม รวมทั้ง การบริห ารจั ดการพื้น ที่
การเกษตรให้ เหมาะสมและสมดุล ระหว่ างพืช พลั งงานกับ พืช อาหารโดยคานึง ถึง สุข ภาพและความเป็ นอยู่ข อง
ประชาชนและเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจนกระทั่งยกระดับ เกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างอานาจการต่อรองทางด้านการผลิต การจาหน่ายและ การบริหารจัดการเงินลงทุนรวมไปถึงจัดระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน Logistic เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการส่งเสริม
ศักยภาพเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิต ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการยกระดับ ผู้ป ระกอบการ
SMEs สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตารางที่ 14 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
ลาดับ
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1
โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
33,753,650
ชลประทานลพบุรี
อยํางมีประสิทธิภาพ
2
โครงการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจภาค
8,199,100
สนง.เกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตลอดหํวงโซํอุปทาน
จังหวัด
3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส๎นทางลาเลียง
46,864,400
แขวงทางหลวงชนบท
สินค๎าเพื่อการเกษตร
ลพบุรี
4
โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
2,900,400
อุตสาหกรรม
(เชิงลึก) แกํสถานประกอบการ SMEs
จังหวัดลพบุรี
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรสูํ
มาตรฐานสากล
5
โครงการพัฒนาเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์อาหาร
1,330,100
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ปลอดภัย
รวม
93,047,650
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสํงเสริม พลังงานทดแทน ภาพรวมของการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
มุํงเน๎น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือน และผู้ประกอบการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีป ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสมและการประยุกต์นาวัตถุดิบ และซากสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในครัวเรือน และธุรกิจ SMEs การเกษตรและการลงทุนขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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ลาดับ
1

ตารางที่ 15 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการสํงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่ม
5,218,900
สนง.พลังงาน
มูลคําทางเศรษฐกิจและบริการสังคม
จังหวัดลพบุรี
รวม
5,218,900

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด๎านทํองเที่ยวแบบบูรณาการ กิจกรรม/โครงการในภาพรวม เป็น
กิจกรรมที่มุํงเน๎นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมนุษย์ส ร้างขึ้น ทั้งแหล่งเก่าและแหล่งใหม่ รวมไปถึงการจัด กิจกรรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับ ประเพณีและวัฒนธรรม โดยใช้ต้นทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่มีอยู่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และ
สนับสนุนให้ภาครัฐร่วมกับเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดและเกิดความประทับ ใจ
ต้องการกลับมาเที่ยวใหม่

ลาดับ
1
2
3
4
5

ตารางที่ 16 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการสร๎างฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งอานวย
54,312,710
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว
ลพบุรี
โครงการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว
650,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อยํางมีออาชีพ
เทพสตรี
โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัด
14,850,000
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
1,600,000
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ทั้งระบบ
ลพบุรี
โครงการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องด๎านการ
2,350,800
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ทํองเที่ยว (OTOP)
รวม
73,763,510

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพนําอยูํ ภาพรวมของการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ มุ่งเน้น ให้ชาวจังหวัดลพบุรี ต้องมีการสะอาดทั้งกาย และใจการพัฒนา โดยการยกระดับ คุณภาพชีวิต
ประชาชน เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ และผู้ ด้ อ ยโอกาสให้ ค นมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามรอบรู้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน โดยใช้คุณธรรมจริย ธรรม และศีล 5 นาทางชีวิตให้
ครอบครัวและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้บ้าน วัด โรงเรียนผลักดันสร้างเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันอย่าง
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เข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดี สุขภาพแข็งแรง สร้างรากฐานให้
ประชนได้รับ การศึกษาทุ กระดับ ทั้งในและนอกระบบได้รู้ เท่าทันและปรับ ตัวให้ทันกับ เทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมกั บ
ความเสื่อมถอยของจริยธรรมคุณธรรมในสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ 17 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแบบ
19,631,700
โยธาธิการและผังเมือง
บูรณาการ
จังหวัดลพบุรี
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการ
7,792,000
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ดาเนินงานตามพระราชดาริ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
3,232,000
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชน
โครงการขุดเจาะบํอน้าบาดาล เพื่ออุปโภค
10,356,640
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริโภค
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดลพบุรี
โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
2,000,000
พัฒนาสังคมและความ
จังหวัดลพบุรี
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ลพบุรี
โครงการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนจาก
1,000,000
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี
โครงการเรือเก็บวัชพืชน้าขนาดเล็ก
2,220,000
ชลประทานลพบุรี
นวัตกรรมเพื่อสายน้า
โครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล
2,000,000
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดลพบุรี
โครงการเสริมสร๎างคํานิยมและปลูกฝัง
1,018,000
สนง.พระพุทธศาสนา
คุณธรรม/จริยธรรม
จังหวัดลพบุรี
รวม
49,250,340
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แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรีย บร๎อยของบ๎านเมือง ภาพรวมของการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ มุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสังคมให้ป ลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างศักยภาพชุ มชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
ทุกอาเภอในจังหวัดลพบุรี และการป้องกันภัยทางสังคม
ตารางที่ 18 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ลาดับ
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
2,500,000
ปูองกันและบรรเทาสา
เขตเมือง/ชนบท ของจังหวัดลพบุรี
ธารณภัยจังหวัดลพบุรี
2
โครงการพัฒนาระบบการรักษาความสงบ
3,000,000
ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
เรียบร๎อนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
3
โครงการแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
1,500,000
ศูนย์อานวยการปูองกัน
ลพบุรี
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลพบุรี
รวม
49,250,340
โดยในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ดังที่กลําวมาข๎างต๎นนั้น ในขณะที่อยูํระหวําง
กระบวนการอนุมัติการดาเนินโครงการ และเรํงรัดการกํอหนี้ผูกพัน
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