
การประชุม

คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดัสระบุรี (ชุดเลก็)

ครั้งที ่2/2560

วนัองัคารที ่9 กรกฎาคม 2560

เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสํานักงานคลงัจงัหวดัสระบุรี



  ที่ รายชื่อ ที่ รายชื่อ

1 นายณรงค์ จนัทร์ประสิทธิ์ 7 นางปัญจมาศ เดด็แก้ว

2 นายสมนึก  สุขรีัตน์ 8 นายวศวรรธ นาคนวล

3 นายสมศักดิ์  ทองคาํสุก 9 นางสาวจรัสศรี จนัทร์ทอง

4 นายสุภัก  สีดาพล 10 นายสถติย์ สงสนธิ

5 นายประสิทธิ์ พบิูลชัยสิทธิ์ 11 นางชวลัวลยั เมฆสวสัดชิัย

6 นายมานะ พวงวนิชกจิ 12 นางชุดาภา อนิประสงค์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 



 





การลงพืน้ทีส่อดส่องโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 จาํนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการบริหารจัดการนํ้าและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 กิจกรรม 

ได้แก่ การก่อสร้างอาคารบังคับนํ้าโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ตําบลสร่างโศก 

อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี งบประมาณ 13,915,000 บาท   

วตัถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการระบายนํา้เข้าสู่ทะเลสาบบ้านหมอเมือ่เกดิอุทกภยัขึน้   



กลุ่มเป้าหมาย

ราษฎร ตาํบลสร่างโศก ตาํบลขดีขนิ อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี

รายละเอยีดกจิกรรม

งานทางลาํเลยีงและอืน่ๆ งานจ้างเหมาตอกเสาเขม็ งานท่อรับนํา้เข้าคลองชักนํา้ 

งานท่อรับนํา้เข้าทะเลสาบบ้านหมอ งานซ่อมแซมผวิจราจร งานตดิตั้งเครื่องกว้าน       

บานระบายและจกัรกล งานค่าอาํนวยการและอืน่ๆ



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1. เป็นแหล่งนํา้สําหรับช่วยการเพาะปลูกของเกษตรกรในฤดูฝน และเป็นแหล่ง

                     นํา้สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในบริเวณรอบพืน้ทีโ่ครงการ

2. เป็นแหล่งนํา้สําหรับอุปโภคบริโภค และการเลีย้งสัตว์

3. เพือ่ช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูนํา้หลาก

4. เพือ่ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพืน้ทีไ่ด้รับประโยชน์จาก

                      โครงการให้ดขีึน้และลดอตัราความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้าน

                      เกษตรกรรม โดยไม่ต้องพึง่ธรรมชาตแิต่เพยีงอย่างเดยีว

ผลการดาํเนินงาน

ลงนามในสัญญาจ้างเลขที ่369/2560 แล้ว ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวดัเดอืน 

พฤษภาคม 2560 และดาํเนินการก่อสร้างไปแล้ว 29 % ระยะเวลาการดาํเนินการ 

มนีาคม 2560  ถงึ กนัยายน 2560



เวลา 13.30 น. ลงพืน้ทีส่อดส่องโครงการบริหารจดัการนํา้และรักษา

มลภาวะสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารบังคบันํา้โครงการแก้มลงิ

ทะเลสาบบ้านหมอ ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างอาคารบังคบันํา้โครงการแก้มลงิทะเลสาบบ้านหมอ 

ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างอาคารบังคบันํา้โครงการแก้มลงิทะเลสาบบ้านหมอ 

ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างอาคารบังคบันํา้โครงการแก้มลงิทะเลสาบบ้านหมอ 

ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างอาคารบังคบันํา้โครงการแก้มลงิทะเลสาบบ้านหมอ 

ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี



 2. โครงการขยายผลผลติ เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชดาํริและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง) จํานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การก่อสร้าง

ศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 

27,980,000 บาท   

วตัถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพือ่สร้างและทบทวนความรู้และความเข้าใจ การขยายผลเกษตรทฤษฎี ใหม่ 

ตามแนวพระราชดาํริ

2. เพือ่ส่งเสริมการขยายผลเกษตรทฤษฎใีหม่ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                

    ในระดบัหมู่บ้าน

3. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมอีาชีพและรายได้เพิม่มากขึน้



 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1. หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

2. ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมรีะบบเศรษฐกจิฐานรากทีเ่ข้มแขง็

3. ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้

ผลการดาํเนินงาน

ลงนามในสัญญาจ้าง วนัที ่29 ธันวาคม 2559 สัญญาเริ่มวนัที ่30 ธันวาคม 2559 

สิ้นสุดวนัที ่25 กนัยายน 2560 กาํหนดแล้วเสร็จ 270 วนั งวดงานทั้งหมด 30 งวด



ความคบืหน้าการก่อสร้าง

เทคอนกรีตเสารับโครงหลงัคาแล้วเสร็จ เทคอนกรีตคานรับโครงหลงัคา ตดิตั้งแบบ

เทคอนกรีตพืน้ดาดฟ้า ผลงาน ร้อยละ 11.5

การเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายทั้งหมด 4 งวด เป็นจาํนวนเงนิทั้งสิ้น 3,077,800 บาท คงเหลอืเงนิ

งบประมาณ 24,902,200 บาท  เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 11



เวลา 15.30 น.โครงการขยายผลผลติ เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนว

พระราชดาํริและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ตามรอยพ่อ แบบพอเพยีง) 

การก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตาํบลเสาไห้ อาํเภอเสาไห้ 

จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตาํบลเสาไห้ อาํเภอ

เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตาํบลเสาไห้ อาํเภอเสาไห้ 

จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตาํบลเสาไห้ อาํเภอเสาไห้ 

จงัหวดัสระบุรี



การก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ตาํบลเสาไห้ อาํเภอเสาไห้ 

จงัหวดัสระบุรี





ก.ธ.จ. สระบุรีนี ้ พีน่้องกนั ร่วมสร้างฝัน  นั้นให้จริง  ในสิ่งฝัน

     ให้เรืองรอง  ส่องแสง  แรงนิรันดร์   หลกัยดึมัน่  ประจาํใจ  ให้สังคม

           การให้  คอืให้  ไม่สิ้นสุด เปรียบประดุจ  แสงตะวนั  อนัสุขสม

     ทุกชีวติ  รื่นเริง  อภริมย์  ต่างชื่นชม  ว่ายิง่ใหญ่  ไปทุกกาล 

           ผู้ให้ ย่อมได้รับ  นับแต่ให้ คอืสุขใจ  สุขยิง่ใหญ่  อนัไพศาล 

     ได้กศุล  ส่งผลให้  ใจเบิกบาน สุขสราญ  ยิง่สุข  หมดทุกข์ภยั 

           ก.ธ.จ. สระบุรีนี ้ ทาํหน้าที ่ ทุกสิ่งพล ี เพือ่ประชา  จะหาไหน 

      สร้างรอยยิม้  สร้างสุข  ทุกสิ่งไป  สุดยิง่ใหญ่  ให้ทุกผู้  “อยู่เพือ่ให้ 
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