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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
***************
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสระแก้ว (ประวัติความเป็นมา)
สระน้ำโบราณ 2 สระ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี
ประมาณปี พ.ศ. 2324 อันมีความสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้งยังทรงเป็น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่ง นี้ จน
ได้รับการขนานนามว่า “สระแก้ว สระขวัญ ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำ
พิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์
ในอดีต สระแก้วมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านตรวจคนและสินค้า เข้า -ออก
โดยมีขา้ ราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น
กิ่ ง อำเภอ ชื่ อ ว่ า “กิ่ ง อำเภอสระแก้ว ” ขึ้น อยู ่ ใ นการปกครองของอำเภอกบินทร์ บ ุ รี ต่ อ มาเมื่ อ วั นที่ 23
กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า “อำเภอสระแก้ว” ขึ้นอยู่ในการปกครอง
ของจังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 โดยเป็นจังหวัดลำดับที่
74 ของประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ สุขาภิบาลสระแก้วจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยขยาย
รากฐานแห่งงานพัฒนาสู่เทศบาลเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2537 อันมีผล
บั ง คั บ ใช้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 7 มกราคม 2538 และจากอดี ต จวบจนกระทั ่ ง ปั จ จุ บ ั น กาลเวลาได้ เ ป็ น ตั ว สั ่ ง สม
ประสบการณ์ จนกลายเป็นความพร้อมของเทศบาลเมืองสระแก้วในการเดินหน้า พั ฒนาบ้านเมืองอย่ า ง
สุดกำลังความสามารถ

คำขวัญของเทศบาลเมืองสระแก้ว
“ ศาลเจ้าพ่อสระแก้วศักดิส์ ิทธิ์ เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง ถิ่นเรืองรองสระแก้ว–สระขวัญ
ปูชนียสถานศาลหลักเมือง ”
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เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับการจัดตั้งด้วยการยกฐานะจากสุขาภิบาลสระแก้ว ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
111 ตอนที่ 54 ก. ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2538 เป็นต้นไป

ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความหมายและสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบน้ำ หมายความถึงจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชาด้านทิศตะวันออก หรือที่เรียกว่า “ ชายแดนเบื้องบูรพา ” และในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้วมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อว่า สระแก้ว–สระขวัญ ดังนั้น จึง
กำหนดให้ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีภาพสัญลักษณ์เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบน้ำ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 36.371 เมตร
(บริเวณวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ) ลักษณะโดยทั่วไป บริเวณทิศ
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ตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย สภาพพืน้ ที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น
บริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้นพรมแดน และพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกั้นน้ำ โดยทิศ
ตะวันตกจะไหลลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางทิศตะวันออกน้ำจะไหลลาดสู่อำเภออรัญประเทศและ
ประเทศกัมพูชาทั้งหมด
ลักษณะพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง
เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมานในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำปราจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นพื้นที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม พืน้ ที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าว
อาณาเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
(พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร จำนวน 17,500 ไร่)
พิกัดที่ตั้ง
- เส้นรุ้ง (ละติจูด Latitude)
- เส้นแวง (ลองจิจูด Longitude)

ที่ 13.820741
ที่ 102.058838

ที่ตั้ง ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจะมีอากาศร้อนจัดในฤดู
ร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน ในปี 2562 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
38.3 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 15.6 องศาเซลเซียส มีฝนตกตลอดทั้งปี 144 วัน ปริมาณน้ำฝนวัด
1,762.2 มิลลิเมตร ได้ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ข้อมูล: สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2562)
1.4 ลักษณะของอาชีพ
ในเขตเทศบาลมีพ ื้นที่ ท ั้ง หมด รวมประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร เมื่ อ แยกเป็น การใช้
ประโยชน์แล้ว สามารถแสดงได้ดังตาราง ดังนี้
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ร้อยละ
เกษตรกรรม
40
ที่อยู่อาศัย
22
พาณิชยกรรม
11
อุตสาหกรรม
4
สถานที่ราชการ
5
ที่สาธารณประโยชน์
5
อื่น ๆ
13
ข้อมูล : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
(1) แหล่งน้ำ
1) หนอง บึง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว-สระขวัญ คิดเป็นพืน้ ที่กักเก็บน้ำ
ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร
2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองพระสะทึง และคลองนางชิง
(2) การระบายน้ำ
1) พืน้ ทีน่ ้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยทีน่ ้ำท่วมขังนานที่สดุ .....- .....วัน
3) เครื่องสูบน้ำ 6 เครือ่ ง
เครื่องที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 3 นิว้ 1 ทาง
เครื่องที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 2.5 นิว้ 2 ทาง
เครื่องที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 6 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 6 นิว้ 1 ทาง
เครื่องที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 6 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 6 นิว้ 1 ทาง
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เครื่องที่ 5 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 2.5 นิว้ 2 ทาง
เครื่องที่ 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้ำออก 2.5 นิว้ 2 ทาง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระ
สะทึง เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมาน ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมื องสระแก้ว เป็นพื้นที่ราบซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ส่วนใหญ่จะ
เพาะปลูกข้าว
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แบ่งออกเป็น 21 ชุมชนเมืองย่อย ดังนี้
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1
บ้านคำเจริญ
ชุมชนเมืองย่อยที่ 2
บ้านหนองนกเขา-พี.ที.ที.
ชุมชนเมืองย่อยที่ 3
บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 4
บ้านใหม่คลองปูน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 5
บ้านเนินสมบูรณ์
ชุมชนเมืองย่อยที่ 6
บ้านชาติเจริญ
ชุมชนเมืองย่อยที่ 7
ศูนย์การค้าสระแก้วทองเมือง
ชุมชนเมืองย่อยที่ 8
บ้านเนินรัตนะ 1 เนินกลอย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 9
บ้านหลังสุขศาลา
ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
บ้านเนินรัตนะ 2 หลังวัด
ชุมชนเมืองย่อยที่ 11
สระแก้ว-สระขวัญ 1
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 14
บ้านลัดกะสัง
ชุมชนเมืองย่อยที่ 15
บ้านหนองเสม็ดเหนือ
ชุมชนเมืองย่อยที่ 16
ตลาดสระแก้ว
ชุมชนเมืองย่อยที่ 17
บ้านคลองนางชิง
ชุมชนเมืองย่อยที่ 18
เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ชุมชนเมืองย่อยที่ 19
บ้านเอือ้ อาทร
ชุมชนเมืองย่อยที่ 20
สระแก้ว-สระขวัญ 2
ชุมชนเมืองย่อยที่ 21
บ้านหนองกะพ้อ
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จำลองรูปแบบการปกครองใน
ระดับชาติมา กล่าวคือ ประกอบด้วยสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง จำนวน 18 คน และนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายตระกูล สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (คนปัจจุบัน)
2. นายสมโภชน์ ลิม้ ถาวรฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 1
3. นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 2
4. นายชัยรัตน์ บุญช่วย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 3
5. นายอภิชา ปังอักษร
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
6. นายรัตนากร ช้างรบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
7. นางพึงใจ สุวรรณะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จำนวน
17 คน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 1)
1. นายสงัด
อาจต้น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. นายวิเชียร ก้องกังวาลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
3. นายสมาน นึกถึง
ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
4. นายประดิษฐชัย ทูคำมี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
5. นางรัตนาพร นุชยงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
6. นางสาวพิมพ์กมน กงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 2)
7. นายนพดล จัดพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
8. นายบรรเจิด สุรนิ ทร์ศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
9. นายสถาพร ศรีเพียวไทย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
10. นางสงวน ภู่ผ่าน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
11. นางสาวพรรณวิภา โสภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
12. นายกอบชัย เคลือบคลาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 3)
13. นายสายยันต์ ขำสุขเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
14. นายสมศักดิ์ คงพิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
15. นายสมชาย แม่นปืน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
16. นายชูชีพ แก้วสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
17. นางสาวชนิตา ฉัตรรุ่งรังสี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
18. นายสรายุทธ บุญปลูก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
เทศบาลเมื อ งสระแก้ ว มี ป ระชากร (ข้ อ มู ล ณ เดื อ นพฤษภาคม 2562) สุ ท ธิ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 18,070 คน แยกเป็นชาย 8,738 คน หญิง 9,332 คน จำนวนผู้มี
สิท ธิเ ลือกตั ้ง (อายุ 18 ปีข ึ้น ไป) รวม 14,093 คน แยกเป็ น ชาย 6,731 คน หญิง 7,362 คน ความ
หนาแน่นของประชากร 645.35 คน ต่อตารางกิโลเมตร พืน้ ที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
อายุ (ปี)
2559
2560
2561
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง
น้อยกว่า 1 ปี
154
140
158
133
152
147
1-6 ปี
656
639
647
606
676
593
7-12 ปี
694
660
696
666
681
657
13-17 ปี
601
613
595
597
597
573
18-60 ปี
5,438
5,947
5,497
5,917
5,450
5,957
60 ปี ขึ้นไป
1,293
1,389
1,121
1,317
1,182
1,405
รวม
8,836
9,388
8,714
9,236
8,738
9,332
รวมทั้งหมด (คน)
18,224
17,950
18,070
ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง
(1) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(2) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 4 แห่ง
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. โรงเรียนสระแก้ว
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
2. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
5. โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
6. โรงเรียนชุมชนพัฒนา
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สังกัด
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) จำนวนห้องเรียน
2) จำนวนนักเรียน
3) จำนวนครูพ่เี ลีย้ ง
4) จำนวนพี่เลีย้ งเด็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา
-

ท้องถิ่น

สปช.

สช.

สพฐ.

สอศ.

รวม

4 ศูนย์
11 ห้อง
317 คน
4 คน
14 คน

-

-

-

-

4 ศูนย์
11 ห้อง
317 คน
4 คน
14 คน

2 โรงเรียน
8 ห้อง
142 คน
8 คน

2 โรงเรียน
6 ห้อง
235 คน
12 คน

3 โรงเรียน
19 ห้อง
607 คน
30 คน

-

-

7 โรงเรียน
33 ห้อง
984 คน
51 คน

2 โรงเรียน
22 ห้อง
419 คน
46 คน

2 โรงเรียน
12 ห้อง
1,481 คน
49 คน

2 โรงเรียน
20 ห้อง
558 คน
18 คน

-

-

6 โรงเรียน
54 ห้อง
2,458 คน
113 คน

1 โรงเรียน
6 ห้อง
170 คน
12 คน

1 โรงเรียน
3 ห้อง
107 คน
10 คน

1 โรงเรียน
70 ห้อง
2,474 คน
124 คน

-

-

3 โรงเรียน
79 ห้อง
2,751 คน
1406 คน

-

-

-

-

-

-

ข้อมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว
4.2 สาธารณสุข
1) บุคลากรด้านการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน
2 คน
- อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
จำนวน
194 คน
2) การเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
จำนวน
323 คน
2. อุบัติเหตุ/ทำแผล/หัตถการอืน่ ๆ
จำนวน
323 คน
3. โรคระบบทางเดินอาหาร
จำนวน
151 คน
4. โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
จำนวน
93 คน
5. โรคผิวหนังเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
จำนวน
82 คน
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สถานพยาบาล จำแนกตามประเภทในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว มีดังนี้
- โรงพยาบาลรัฐบาล
จำนวน
1
แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน
จำนวน
แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวน
21
แห่ง
- คลินิกทุกประเภท
จำนวน
33
แห่ง
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว มีดังนี้
- แพทย์
จำนวน
39
คน
- ทันตแพทย์
จำนวน
11
คน
- เภสัชกร
จำนวน
25
คน
- พยาบาล
จำนวน
376
คน
ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน มีดังนี้
- แพทย์
จำนวน
3,447 คน
- ทันตแพทย์
จำนวน
18,383 คน
- เภสัชกร
จำนวน
6,894 คน
- พยาบาล
จำนวน
447 คน
ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559)
4.3 การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- จำนวนประชากรที่พกิ าร หรือทุพพลภาพทัง้ หมด
จำนวน
357
- จำนวนประชากรที่พกิ าร หรือทุพพลภาพทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือ จำนวน
357
- จำนวนผูส้ ูงอายุที่ขอความช่วยเหลือ
จำนวน 1,972
- จำนวนผูส้ ูงอายุทไี่ ด้รับความช่วยเหลือ
จำนวน 1,972
- จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ
จำนวน
20
ข้อมูล : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว (พฤษภาคม 2562)
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวน 52 สาย แยกเป็น
(1) ถนนคอนกรีต (คสล.)
จำนวน 194 สาย
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 63,545 เมตร
(2) ถนนแอสฟัลท์ติก
จำนวน 45 สาย
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 27,422 เมตร
(3) ถนนลูกรัง
จำนวน 37 สาย
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 7,392 เมตร
(รวมความยาวผิวจราจรทั้งสิ้น 98,359 เมตร)

คน
คน
คน
คน
คน
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5. ระบบบริการพืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มี จานวน 52 สาย แยกเป็น
(1) ถนนคอนกรีต (คสล.) จำนวน 30 สำย
(2) ถนนแอสฟัสท์ติก

จำนวน 22 สำย

ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
ลาดับ
ที่
1

ชื่อถนน
ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ) - สุดซอย
- ซอย 2 (ซอยข้ำงโกดังเม่งฮวด)
- ซอย 4 (บ้ำนอำจำรย์สมชำย)
- ซอย 6 (บ้ำนผอ.สันติ)
- ซอย 8 (บ้ำนประธำนจ้อย)
- ซอย 8/1 (ซอยศำลำกลำงบ้ำน)

2

3

4

ถนนเทศบาล 2/1 (บ้านลัดกะสัง) ตอน 2
- ซอย 2 (หลัง ร.ร. บ้ำนลัดกะสัง)
- ซอย 4 (แยกขวำจรดคลองพระสะทึง)
- ซอย 6 (ทำงเข้ำสะพำน สู่สำนักสงฆ์)
- ซอย 8 (ทำงเข้ำสะพำน สู่สำนักสงฆ์)
ถนนแยกสุวรรณศร (ตรงข้ำมศูนย์โตโยต้ำ)
ถนนแยกสุวรรณศร (ข้ำงร้ำนจุ่นกำรช่ำง)
ถนนเทศบาล 3 (โคกกานัน) ตอน 1
ถนนเทศบาล 3 (โคกกานัน) ตอน 2
- ซอย 1 (ศำลำกลำงบ้ำน)
- ซอย 2 (ซอยบ้ำนลุงอินทร์)
- ซอย 3 (หลังโรงสีเม่งฮวด)
- ซอย 4 (บ้ำนไฟฟ้ำ)
ถนนเทศบาล 2 (ข้างโรงเรียนมัธยมสระแก้ว)
- ซอย 1 (ซอยโรงแรมอำเซียนบลูม)
- ซอย 2 (ซอยทำงเข้ำหลังโรงเรียนมัธยมสระแก้ว)
- ซอย 3
- ซอย 4
- ซอย 5
- ซอย 6
- ซอย 7 (ซอยตรงข้ำมต้นโพธิ์)
- ซอย 8 (ซอยบ้ำนรองโภชน์)
- ซอย 9 (ซอยตรงข้ำมบ้ำน สท.ชีพ)
- ซอย 9/1 (ซอยบ้ำนพี่พงษ์ป้องกัน)
- ซอย 9/2 (ซอยหลังบ้ำนพี่เสม)
- ซอย 10
- ซอย 12 (ซอยอนุบำลบ้ำนจันทร์)
- ซอย 14 (ซอยข้ำงบ้ำน สท.ชีพ)
- ซอย 16 (ซอยศำลำกลำงบ้ำนชุมชนที่ 20)

ประเภท
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
ดินลูกรัง
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.

กว้าง
(เมตร)
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00

ยาว

ท่อ

ไฟฟ้า

ทางเดิน

(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
1,300.00 มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
695.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
90.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
125.00
มี
มี
ไม่มี
1,650.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
385.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
235.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
720.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
330.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
175.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
110.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
60.00
มี
มี
ไม่มี
1,000.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
650.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
250.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
105.00
มี
มี
ไม่มี
70.00
มี
มี
ไม่มี
1,925.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
575.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
575.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
110.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
45.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
90.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
575.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
67.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
90.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
50.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
300.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
60.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
575.00
ไม่มี
มี
ไม่มี

หมายเหตุ
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ลาดับ
ชื่อถนน
ที่
5 ถนนเทศบาล 5 (ซอยข้างโตโยต้า)
6 แยกถนนเทศบาล 4 (เชื่อมถนนหลังปั๊มเอสโซ่)
- ซอย 1 (เชื่อมหลังปั๊มเอสโซ่)
7 ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน)
- ซอย 1 (เส้นหลัง บขส.)
- ซอย 2 (บ้ำน สท. สมชำย)
- ซอย 3 (บ้ำนป้ำแดง)
- ซอย 5 (ตรงข้ำมบ้ำนรองพงษ์)
- ซอย 7 (บ้ำนประธำนแมว)
8 ถนนเทศบาล 6 (ซอยโรงเลื่อย)
- ซอย 1 (ทำงเข้ำเทศบำล)
- ซอย 1/1 (ซอยข้ำงโกดังไทเชียง)
- ซอย 2 (ซอยหลังโรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว)
- ซอย 3 (ซอยบ้ำนยำยศรีหลังวัด)
- ซอย 3/1 (ซอยหน้ำศำลำกลำงบ้ำน)
- ซอย 4 (ซอยเก่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
- ซอย 5 (ซอย บ้ำน ผอ.เปี๊ยก)
- ซอย 5/1 (ซอย ข้ำง ร.ร. อนุบำลจิตละมุน)
- ซอย 6 (ซอย ร.ร. อนุบำลจิตละมุน)
- ซอย 7 (แยกขวำเข้ำหลังปั๊มเอสโซ่)
ซอยถนนเทศบำล 6 เชื่อมเทศบำล 8 (ซอยบ้ำน สท. โต๋)
ซอยถนนเทศบำล 6 เชื่อมเทศบำล 8 (หมู่บ้ำนแจ่มแจ๋ว)
ซอยถนนเทศบำล 6 เชื่อมเทศบำล 8 (บ้ำนช่ำงนึก อบจ.)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกตำฟองเชื่อมเทศบำล 8)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกตำฟอง /1 เชื่อมแยก 6 เชื่อม 8)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกตำฟอง /2 เชื่อมแยก 6 เชื่อม 8)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกตำฟอง /1 แยกขวำที่ 1)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกตำฟอง /2 แยกขวำที่ 2)
ซอยถนนเทศบำล 6 (แยกเข้ำโรงแรมจ๋ำจ้ำ (ด้ำนหลัง)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ทำงเข้ำโรงสูบนำประปำ)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 1)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 2)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 3)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 5)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 7)
ซอยถนนเทศบำล 6 (ซอยสระไชยศรี 9)
9 ถนนเทศบาล 9 (ซอยหลัง BG Pub)
- ซอย 1 (บ้ำนตำคม)
- ถนนเทศบำล 9 /1 (ทำงเข้ำสถำนีขนส่งสระแก้ว)
- ถนนเทศบำล 9/2 (ซอยร้ำนเทเลวิทเก่ำ )

ประเภท
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
ดินลูกรัง
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
ดินลูกรัง
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

กว้าง
(เมตร)
5.00
4.00
4.00
6.00
4.00
4.00
3.00
5.00
4.00
6.00
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
6.00
6.00

ยาว
(เมตร)
350.00
135.00
135.00
1,100.00
800.00
450.00
275.00
250.00
380.00
1,650.00
535.00
175.00
265.00
255.00
75.00
125.00
45.00
78.00
60.00
175.00
190.00
230.00
50.00
310.00
690.00
41.00
100.00
650.00
100.00
140.00
152.00
157.00
235.00
157.00
79.00
79.00
415.00
70.00
460.00
270.00

ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
รำงระบำยนำ มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
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ลาดับ
ชื่อถนน
ที่
10 ถนนเทศบาล 8 (ซอยข้างวัดสระแก้ว)
- ซอย 1 (ซอยต้นโพธิ์ หลังวัดสระแก้ว)
- ซอย 2 (ซอยป่ำมะม่วง)
- ซอย 3 (ซอยหลังบ้ำนยำยแอ๊ด)
- ซอย 4 (ซอยข้ำงบ้ำนเล่ำตั๋ง)
11 ถนนเทศบาล 11 (ซอยข้างร้านฟลอร่าอาร์ต)
- ถนนเทศบาล 11 ตอน 2
12 ถนนเทศบาล 10 (ซอยข้างป้อมตารวจ)
- ซอย 1 (ซอยหมู่บ้ำนเจษฎำ)
- ซอย 2 (ซอยเข้ำวัดสระแก้ว)
- ซอย 3 (ซอยข้ำงร้ำนดำวเหนือ)
- ซอย 4 (ซอยตรงข้ำมร้ำนดำวเหนือ)
- ซอย 5 (ซอยเข้ำร้ำนแจมเฮ้ำส์ )
- ซอย 6
- ซอย 7
- ซอย 8 (ซอยข้ำงบ้ำนพี่เฉลย)
- ซอย 9
- ซอย 10
- ซอย 11
13 ถนนเทศบาล 13 (ซอยบ้านอดีตรองวิเชียร)
- ซอย 1 (ซอยทหำร)
14 ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย)
- ซอย 1 (ซอยหลังธนำคำรออมสิน)
- ซอย 2 (ซอยหน้ำ รร.ทุพปุระ)
- ซอย 2/1 (ซอยบ้ำนตำรอด)
- ซอย 3 (ซอยบ้ำนนำยกุญชร)
- ซอย 4 (ซอยบ้ำนตำเหลิม)
- ซอย 6 (ซอยน้ำเปีย)
- ซอยข้ำงธนำคำรออมสิน
15 ถนนเทศบาล 15 (ซอยข้างธนาคารกสิกรไทย)
- ซอย 1 (ซอยข้ำงบ้ำนประธำนหนุ่ย)
16 ถนนเทศบาล 14 (ซอยข้างอาเภอเมืองสระแก้ว)
- ซอย 1 (ซอยบ้ำนป้ำแหวน)
- ซอย 2 (ซอยข้ำงหอประชุมอำเภอ)
- ซอย 3 (ซอยนำยบุญมี)
- ซอย 4 (ซอยข้ำงหอประชุมอำเภอ)
- ซอย 5 (ซอยบ้ำนดำบเสือ)
- ซอย 7 (ซอยศรีกิจรีสอร์ท)
17 ถนนเทศบาล 17 (ซอยข้างร้านแว่นท๊อปเจริญ)
- ซอย 1 (ซอยหมอวิทยำ)

ประเภท
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
ดินลูกรัง
ดินลูกรัง
ดินลูกรัง
ดินลูกรัง
ดินลูกรัง
แอสฟัลท์ติก
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก

กว้าง
(เมตร)
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
3.00
5.00
4.00
2.00
2.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
6.00
8.00

ยาว
ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
780.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
400.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
300.00
ไม่
ม
ี
มี
ไม่มี
60.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
130.00
76.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
195.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
2,025.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
105.00
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
120.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
370.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
220.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
70.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
180.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
400.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
300.00
มี
มี
ไม่มี
50.00
มี
มี
ไม่มี
380.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
60.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
230.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
365.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
50.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
220.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
มี
มี
ไม่มี
130.00
มี
มี
ไม่มี
1,795.00
มี
มี
ไม่มี
195.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
140.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
110.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
85.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี

13
ลาดับ
ที่

18

19

20

21

ชื่อถนน

ประเภท

- ซอย 2 (ข้ำงสนำมกีฬำ)
- ซอย 3 (แยกขวำหน้ำสนำมกีฬำ)
- ซอย 4 (ซอยข้ำง สวท.)
- ซอย 5 (ซอยยำยเต็ม)
- ซอย 7 (ซอยบ้ำนเจ็กจ่อย)
- ซอย 8 (ซอยโรงแรมสบำยอินท์)
- ซอย 9 แยกซ้ำย (ซอยบ้ำนหัวกุญแจใต้)
ถนนเทศบาล 16 (ซอยข้างร้านนานาภัณฑ์)
- ซอยข้ำงธนำคำรกรุงศรีฯ
- ซอยถนนแยกสุวรรณศร (ซอยข้ำงบ้ำน ผอ.ปกรณ์)
- ซอยถนนแยกสุวรรณศร (ซอยข้ำงร้ำน ส. ธำนินทร์ยำนยนต์)
ถนนเทศบาล 19 (ซอยตลาดสระแก้ว)
- ซอย 1 (แยกร้ำนอรุณกิจ)
- ซอย 2 (แยกเข้ำตลำดตระกูลสุข)
- ซอย 3 (แยกเข้ำโรงแรมธนำสิริ)
- ซอย 4 (แยก ต. ช่ำงทอง)
- ซอย 6 (แยกร้ำนแดงออคิด)
- ซอย ร้ำนป๊อกเทลเล่อ
- ซอย บ้ำนปำงสีดำ 2 ซอย 1
- ซอย บ้ำนปำงสีดำ 2 ซอย 2
- ซอย บ้ำนปำงสีดำ 3
- ซอย ข้ำงร้ำนข้ำวเจ๊อ้อย
- ซอย บ้ำนนำยเหลี่ยม
- ซอย บ้ำนนำยหนูแดง
- ซอย บ้ำนหมวดรวย
- ซอย บ้ำนดำบตู้
ถนนเทศบาล 18 (ซอยข้างบิ๊กซี)
- ซอย 1 (ซอยโรงแรมฮอปอิน)
- ซอย 2 (ซอยหลังบิ๊กซี)
- ซอย 3 (ซอยบ้ำนพี่ภำพ)
- ซอย 4 (ซอยป่ำเตย)
- ซอย 5 (ซอยบ้ำนหมอจรัญ)
- ซอย 6 (ซอยไปหมู่บ้ำนธงชัย)
- ซอย 6/1 (ซอยข้ำงหมู่บ้ำนธงชัย)
- ซอย 6/2 (ซอยสวนรองพงษ์)
- ซอย 7 (ซอยไปพิมพ์นำรำ)
ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลยุพราช)
- ซอย 1 (หลังเสำสูงโทรศัพท์)
- ซอย 2 (ข้ำงสถำนีตำรวจ)
- ซอย 3 (หลังศำลเจ้ำไปหลังศูนย์กำรค้ำสระแก้วเมืองทอง)

คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก

กว้าง
(เมตร)
8.00
8.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
4.00
5.00
4.00
5.00
6.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
4.00
6.00
5.00

ยาว
ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
480.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
350.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
130.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,000.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
173.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
95.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
155.00
ไม่
ม
ี
มี
ไม่มี
155.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
133.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
135.00
ไม่
ม
ี
มี
ไม่มี
135.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
105.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
250.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
55.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
168.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
585.00
1,750.00 มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
85.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
185.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
85.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
310.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
695.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
300.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
315.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
760.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
มี
มี
ไม่มี
890.00

14
ลาดับ
ที่

22

23

24

25

26
27

28
29

ชื่อถนน
- ซอย 4 (ข้ำงบ้ำนนำยอำเภอ)
- ซอย 5 (เข้ำ อบจ.เก่ำ)
ถนนเทศบาล 20 (ซอยข้าง ISUZU เก่า)
- ซอย 1 (ซอยหลังโรงเรียนหนองกะพ้อ)
- ซอย 2 (ซอยหลัง ISUZU )
- ซอย 3 (ซอยโรงนำแข็ง YK)
- ซอย 4 (ซอยหลังโบสคริสต์)
- ซอย 6 (ซอยข้ำงโบสคริสต์ )
ถนนเทศบาล 23 (ซอยสระแก้วประดับยนต์)
- ซอย 2 (แยกไปรัวบ้ำนเอืออำทร)
- ซอย บริเวณรอบบ้ำนเอืออำทร
ถนนบ้านหนองปรือ (บ้านใหม่คลองปูน)
- ซอย 1
- ซอย 2 (ซอยศำลำกลำงบ้ำน)
- ซอย 2/1 (ซอยบ้ำนช่ำงวัน)
- ซอย 2/2
- ซอย 3
- ซอย 4 (ซอยบ้ำน สท.ตุ๋น)
- ซอย 5 (ซอยไปทุ่งนำ)
- ซอย 6
- ซอย 7 (ซอยสระนำสำธำรณะ)
- ซอย 8
- แยกซอย 4 เชื่อมซอย 8

ประเภท

คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
แอสฟัลท์ติก
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
ดินลูกรัง
- แยกถนนสุวรรณศร (ข้ำงร้ำนกำแฟ Coffy Love ตรงข้ำมบ้ำนคลองนำงชิง)
ดินลูกรัง
ถนนเทศบาล 25 (ซอยข้างร้านธานินทร์ผ้าม่าน)
คสล.
- ซอย 1 (แยกหมู่บ้ำนอลงกรณ์)
คสล.
- ซอย 2
ดินลูกรัง
- ซอย 4 (เข้ำสระนำสำธำรณะ)
ดินลูกรัง
ถนนหนองนกเขา 2 (ตรงข้ามศาลหลักเมือง)
คสล.
ถนนเทศบาล 27 (ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อึ่ง)
แอสฟัลท์ติก
- ซอย 1 (บ้ำนผู้ใหญ่ม)ี
คสล.
- ซอย (แยกซอยไปโรงแรมเมทินี)
คสล.
- ถนนแยกถนนสุวรรณศร (ซอยโรงแรมเมทินี)
คสล.
- ถนนแยกถนนสุวรรณศร (ข้ำงร้ำนเบทำโก้)
คสล.
- ซอย (แยกซอยนำดื่มสตรีม)
คสล.
- ซอย (ถนนภำยในวัดหนองกะพ้อ)
แอสฟัลท์ติก
- ซอย (แยกขวำก่อนถึงวัด)
คสล.
ถนนหนองนกเขา 4 (ตรงข้ามร้านเสบียง)
คสล.
ถนนเทศบาล 29 (ซอยทางเข้าวัดหนองกะพ้อ เชือ่ มถนนเทศบาล 31)
คสล.
- ซอย 2 (แยกขวำก่อนถึงวัดหนองกะพ้อ)
คสล.

กว้าง
(เมตร)
4.00
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00
6.00
4.00
4.00
4.00
3.50

ยาว
ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
65.00
1,600.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
950.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
50.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
350.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
95.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
65.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
295.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
250.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
2,500.00
1,000.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
250.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
450.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
180.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
170.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
365.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
85.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
160.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
65.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
135.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
280.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
285.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
650.00
มี
มี
ไม่มี
800.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
535.00
มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
210.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
230.00
มี
มี
ไม่มี
180.00 มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
200.00
มี
มี
ไม่มี
120.00 รำงระบำยนำ มี
ไม่มี
70.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
900.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
90.00
มี
มี
ไม่มี

15
กว้าง
ลาดับ
ชื่อถนน
ประเภท
(เมตร)
ที่
ถนนหนองนกเขา
6
(ตรงข้
า
ม
สพฐ.เขต1)
คสล.
4.00
30
แอสฟัลท์ติก 4.00
31 ถนนเทศบาล 31 (บ้านเนินสมบูรณ์)
- ซอย 1 (แยกบ้ำนยำยจันทร์)
ดินลูกรัง
4.00
- ซอย 2 (แยกไปโยเร)
ดินลูกรัง
4.00
- ซอย 3 (แยกหลังบ้ำน สท.ปอง)
คสล.
2.00
- ซอย 4 (แยกตรงข้ำม สท.ปอง)
คสล.
4.00
ถนนหนองนกเขา
8
(ข้
า
งโบสคริ
ส
ต์
)
คสล.
4.00
32
แอสฟัลท์ติก 4.00
33 ถนนเทศบาล 33 (ทางเข้าเนินสมบัต)ิ
- ซอย 2 (ซอยหมู่บ้ำนพรนิมิตร)
คสล.
4.00
- ซอย 4 (ซอยข้ำงโยเร)
คสล.
2.50
- ซอย (ซอยไปเชื่อมถนนเทศบำล 31)
คสล.
4.00
คสล.
4.00
34 ถนนหนองนกเขา 10 (ข้างปั๊ม พีท)ี
คสล.
5.00
35 ถนนเทศบาล 35 (ซอยหลังบ้านเอืออาทร)
ถนนหนองนกเขา
12
(ข้
า
งสระน
า)
คสล.
4.00
36
- ซอย 1
คสล.
4.00
- ซอย 2
ดินลูกรัง
4.00
- ซอยศำลำกลำงบ้ำน
ดินลูกรัง
4.00
คสล.
6.00
37 ถนนเทศบาล 33/1 (ทางเข้าสานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว)
- ซอย 2 (ซอยก่อนหมู่บ้ำนถำวร)
ดินลูกรัง
5.00
- ซอย 4 (ซอยข้ำงสำนักงำนที่ดินจังหวัดสระแก้ว)
คสล.
5.00
คสล.
4.00
38 ถนนหนองนกเขา 14 (ซอยบ้าน สท.วิเชียร)
คสล.
6.00
39 ถนนเทศบาล 33/2 (ซอยบ้านคลองนางชิง)
- ซอย 1 (ซอยแยกซ้ำย)
คสล.
4.00
- ซอย 2 (ซอยไปศำลำกลำงบ้ำน)
คสล.
4.00
- ซอย 3 (ซอยข้ำงอู่ซ่อมรถ)
ดินลูกรัง
4.00
- ซอย 4 (ซอยบ้ำน สท.สงัด)
คสล.
5.00
- ซอย 4/1 (ซอยบ้ำนสำรวัตรโก)
คสล.
5.00
คสล.
4.00
40 ถนนหนองนกเขา 16 (ซอยร้านก๋วยเตี๋ยวโจร)
คสล.
6.00
41 ถนนเทศบาล 33/3 (ซอยข้างศาลหลักเมือง)
- ซอยข้ำง สพฐ.เขต 1
ดินลูกรัง
5.00
คสล.
5.00
42 ถนนหนองนกเขา 18 (ซอยร้านค้า)
คสล.
4.00
43 ถนนหนองนกเขาซอย 1 (ทางเข้าวัดประชาสามัคคี)
ถนนหนองนกเขา
20
(ซอยปั
๊
ม
น
ามั
น
)
คสล.
5.00
44
- ซอย ถนนหนองนกเขำ 20 เชื่อมถนนเทศบำล 22
คสล.
4.00
- ซอย 1ถนนหนองนกเขำ 20 เชื่อมถนนเทศบำล 22
คสล.
3.00
ถนนหนองนกเขาซอย
3
(ซอยศู
น
ย์
พ
ฒ
ั
นาเด็
ก
เล็
ก
เทศบาลเมื
อ
งสระแก้
ว
)
คสล.
4.00
45
คสล.
6.00
46 ถนนหนองนกเขา 22 (ร้านขายยาราวัล)
ถนนหนองนกเขา 22 (ร้านขายยาราวัล) ตอน 2
ดินลูกรัง
6.00
- ซอยแยกขวำเทศบำล 22 ซอยบ้ำนสวนปัณรีสอร์ท
คสล.
5.00
- ซอย 1
ดินลูกรัง
5.00

ยาว
ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
110.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
370.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
140.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
65.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
280.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
850.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
380.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,550.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
195.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
96.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
315.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
110.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
600.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
400.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
780.00
มี
มี
ไม่มี
90.00
มี
มี
ไม่มี
810.00 มี(บำงส่วน)
มี
ไม่มี
130.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
290.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
535.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
115.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
67.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
207.00
มี
มี
ไม่มี
340.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
415.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
365.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
92.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
300.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
328.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
87.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
295.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
640.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
360.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
378.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
150.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
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ที่

47
48
49

50

51

52

กว้าง
(เมตร)
- ซอย 3
ดินลูกรัง
5.00
- ซอย 5 (ซอยบ้ำนคุณประจักร)
คสล.
5.00
ถนนหนองนกเขาซอย 5 (ซอยร้านก๋วยเตี๋ยว)
คสล.
4.00
ถนนหนองนกเขาซอย 7 (ร้านกล้วยทอด)
คสล.
4.00
ถนนเทศบาล 33/4 (ซอยข้างหอสมุด)
แอสฟัลท์ติก 6.00
- ซอยข้ำงโรงเรียนอนุบำลเมืองสระแก้ว (บ้ำนหนองนกเขำ)
คสล.
4.00
- ซอย 1 (หลังศำลำกลำงบ้ำนหนองนกเขำฝั่งซ้ำย)
คสล.
4.00
- ซอย 3 (ร้ำนค้ำหัวมุม)
คสล.
4.00
- ซอย 5 (ก่อนถึงบ้ำน สท.เปี๊ยก)
คสล.
4.00
ถนนเทศบาล 26 (บ้านคาเจริญ)
แอสฟัลท์ติก 6.00
ถนนเทศบาล 26 (บ้านคาเจริญ) ต่อจากของเดิมถึงบ้านเทิดไท้ฯ คสล.
5.00
- ซอย 1 (ซอยบ้ำนผู้ใหญ่ทวี)
ดินลูกรัง
4.00
- ซอย 2 (บ้ำนนำยไพบูลย์)
คสล.
4.00
- ซอย 3 (บ้ำนนำยประสิทธิ์)
ดินลูกรัง
2.50
- ซอย 4 (โรงสีชุมชน)
คสล.
4.00
- ซอย 5
คสล.
5.00
- ซอย 6 (บ้ำนนำงประไพ)
ดินลูกรัง
4.00
- ซอย 7
คสล.
5.00
- ซอย 8 (บ้ำนนำยสุนทร)
คสล.
4.00
- ซอย 9
คสล.
4.00
- ซอย 9/1
คสล.
5.00
- ซอย 9/2
คสล.
4.00
- ซอย 10 (บ้ำนนำยวินัย)
คสล.
4.00
- ซอย 11 (ข้ำงบ้ำนประธำนชุมชน)
คสล.
4.00
- ซอย 12 (บ้ำนนำงสมคิด)
คสล.
4.00
- ซอย 14 (บ้ำนดำบตำรวจนคร)
ดินลูกรัง
4.00
ถนนสายเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านลัดกะสัง) คสล.
5.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง (แยกถนนเทศบำล 6 ไปลัดกะสัง) ตอน 1
คสล.
5.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง (แยกถนนเทศบำล 6 ไป ร.ร. ดำรำสมุทร) ตอน 2
คสล.
7.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง (ตังแต่แยกหน้ำ ร.ร. ดำรำสมุทรไปถนน 317) ตอน 3
คสล.
7.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง แยกซ้ำยข้ำงสนำมมวย
คสล.
6.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง แยกซ้ำยเลยสนำมมวยต้นปำล์ม
ดินลูกรัง
8.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง แยกซ้ำยก่อนถึงโรงฆ่ำสัตว์
ดินลูกรัง
4.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง แยกซ้ำยก่อนหมู่บ้ำนประกำยเพชร
คสล.
5.00
ถนนสำยเลี่ยงเมือง แยกซ้ำยหมู่บ้ำนประกำยเพชร
คสล.
5.00
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอยอู่ช่างเนียง)
คสล.
4.00
- ซอย 1 (บ้ำนนำนปรำโมทย์)
คสล.
4.00
- ซอย 3
คสล.
4.00
- ซอยถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอยบ้ำนนำยฮวด)
คสล.
4.00
- ซอยแยกสุวรรณศร ก่อนโรงพิมพ์ดำรงชัย
ดินลูกรัง
4.00
ชื่อถนน

ประเภท

ยาว
ท่อ
ไฟฟ้า ทางเดิน
หมายเหตุ
(เมตร)
ระบายนา สาธารณะ ทางเท้า
100.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
75.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
120.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
915.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
240.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
330.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
265.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
785.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
265.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
62.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
30.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
35.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
70.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
195.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
95.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
134.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
145.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
337.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
146.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
60.00
มี
มี
ไม่มี
65.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
80.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
250.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
4,600.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,300.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
400.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
2,900.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
1,365.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
325.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
135.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
200.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
145.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
597.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
128.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
125.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
60.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
120.00
ไม่มี
มี
ไม่มี
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5.2 การไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลล้วนแต่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชนและทุกครัวเรือน การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง
สระแก้ ว รวม 210,243,576.72 Kw/h. แบ่ ง เป็ น ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย 60,389,568.84 Kw/h. สถานธุ ร กิ จ และ
อุ ต สาหกรรม 144,579,098.88 Kw/h. สถานที ่ ร าชการและสาธารณะ 4,237,340.28 Kw /h. อื ่ น ๆ
1,037,568.72 Kw /h. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 35,950 ราย
ข้อมูล: สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2561)
5.3 การประปา
การประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่ผลิตน้ำประปาและจำหน่ายประปาทั้งในและนอกเขตเทศบาล
มีแ หล่ ง น้ำ ดิบ คือ คลองพระสะทึง เขตอำเภอเมือ งสระแก้ว อั ต รากำลั ง การผลิต ปั จจุ บ ั น 5,256,000
ลูกบาศก์เมตร/ปี น้ำที่ผลิตได้ 3,133,774 ลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ 2,491,028 ลูกบาศก์
เมตร/ปี ปริมาณที่จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และรั่วไหล 250 ลูกบาศก์เมตร/ปี อัตราการใช้น้ำ 263.80
ลูกบาศก์เมตร/ราย จำนวนผู้ใช้น้ำ 9,443 ราย
ข้อมูล : สำนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาสระแก้ว (รายงานสถิติจงั หวัดสระแก้ว 2561)
5.4 โทรศัพท์
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพืน้ ที่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์
ไทย จำกัด สระแก้ว
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย /เกษตรกรรม
ทำนา , เลีย้ งปลา , เลีย้ งไก่ ,ทำไร่ และปลูกพืชล้มลุก
เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว ดังนี้
ข้าวนาปี (Major rice)
พื้นที่อำเภอเมือง เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
สระแก้ว
ข้าว (ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
ไร่ (กก.)
ข้าวเจ้า
64,273
59,851
20,469
342
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เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว ดังนี้
ข้าวนาปรัง (Second rice)
พื้นที่อำเภอเมือง เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
สระแก้ว
ข้าว (ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
ไร่ (กก.)
ข้าวเจ้า
150
150
76
507
ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561)
6.2 การประมง
การจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ปลาน้ำจืดต่าง ๆ
ในเขตพื้นทีอ่ ำเภอเมืองสระแก้ว มีครัวเรือนที่เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการ
เลีย้ ง และผลผลิตการเลีย้ งสัตว์น้ำจืด ดังนี้
ประเภทการเลี้ยง (ไร่)
พื้นที่อำเภอเมือง
ครัวเรือน
ผลผลิตการเลี้ยง
รวมเนื้อที่
บ่อ
สระแก้ว
สัตว์น้ำจืด (กก.)
499
202.28
202.28
74,850
สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด
พื้นที่อำเภอ ปลา
ปลา
ปลา
กุ้ง
ปลาดุก
ปลากระสูบ
อื่นๆ รวม
เมือง
ช่อน
ตะเพียน
นิล
ก้ามกราม
สระแก้ว
0.17
8.66
25.96
10.50
0.77
0.89
3.57 3.57
ข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561)
6.3 การปศุสัตว์
การเพาะเลีย้ งสัตว์ เพือ่ การบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เช่น ไก่ กบ ปลาน้ำจืดต่างๆ
การปศุสัตว์ในเขตพื้นทีอ่ ำเภอเมืองสระแก้ว แยกประเภทของสัตว์ได้ ดังนี้
ประเภทของสัตว์
เขตพื้นที่อำเภอ
โค
แกะ
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด
500
561
126
1,213 948,958 20,213
เมืองสระแก้ว
ข้อมูล : สำนักงานปศุสตั ว์จังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจงั หวัดสระแก้ว 2561)
6.4 การบริการ
สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม 22 แห่ง จำนวนห้องพักรวม
575 ห้อง
- ธนาคาร
จำนวน
13
แห่ง
- โรงภาพยนตร์
จำนวน
1
แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 55 แห่ง
ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 15
แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ ศาสนาและประเพณี
2) แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ละประเภท มีดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี
(1) ในเขตเทศบาล
- สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ อยู่ขา้ งสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
(2). นอกเขตเทศบาล
1. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส
อำเภออรัญประเทศ
2. วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตัง้ อยูห่ มู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ
3. พระสยามเทวาธิราช อยู่ทถี่ นนมหาดไทยเยือ้ งที่ว่าการ
อำเภออรัญประเทศ
4. ปราสาทเมืองไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
5. ปราสาทสด็กก็อกธม ตัง้ อยู่ที่บา้ นหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง
6. ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
7. ปราสาทพระแจง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านรัตนะ ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา
8. ปราสาทบ้านน้อย ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 อำเภอวัฒนานคร
2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1. อุทยานแห่งชาติปางสีดา อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 27 กิโลเมตร
2. น้ำตกหน้าผาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประมาณ
2,400 เมตร
3. เขาฉกรรจ์ อยู ่ ท ี ่ ต ำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ อยู ่ ห ่ า งจากตั ว เมือ ง
สระแก้ว ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
4. อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อยู่ที่บา้ นคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร และสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ป่าช่องกล่ำบน หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
หมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร เป็นสถานที่เพาะสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
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6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงาน J.S FLOWER
- หจก.บูรพาสระแก้วมอเตอร์
- โรงงาน Y.K น้ำแข็งหลอด
- โรงงานน้ำดื่มตราเพ็ชร
- โรงสีขา้ วเม่งฮวด
- หจก.วารีเทพ
- หจก.พลอยใส
- โรงงาน บรรจุแก๊ส หจก.แสงตะเคียน
- บริษัทโตโยต้าสระแก้ว
- บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาสระแก้ว
- บริษัทเสริมสุข จำกัด สาขาสระแก้ว - สระแก้วฮอนด้าคาร์
- บริษัทอีซูซุสระแก้ว
- หจก.บี เค เม็ททอล ชีท (สระแก้ว)
- สยามการยาง
- เอ.ที.เอ็น.กลการสระแก้ว
- บริษัท วี.เจ.แอล คอนสตรัคชั่น จำกัด - สระแก้วคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม (ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ)
6.7 การพาณิชย์และการอาชีพ
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน 6
แห่ง
- มินมิ าร์ท
14
แห่ง
- ตลาดสด
2
แห่ง
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- โรงฆ่าสัตว์
1
แห่ง
การส่งเสริมอาชีพชุมชนหนึง่ ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )

ชื่อกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

จันทร์รอง
แค็บหมู
นายวิสูตรศักดิ์
ฉวีนิรมล
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องหอมเมือง
สระแก้ว
กลุ่มสตรีแม่บา้ น
ชุมชนเมืองย่อยที่
6

แค็บหมู
น้ำพริกหนุ่ม
ผงสมุนไพร
ขับพิษ
เครื่องหอม

ทำขนมอบ

จำนวน
สมาชิก
(คน)
15

สถานที่ตั้ง

วัตถุดบิ

บ้านสมาชิก

ในพืน้ ที่

11

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

30

บ้านสมาชิก

ในพืน้ ที่

30

บ้านสมาชิก

ในพืน้ ที่

สถานที่
จำหน่าย
สินค้า
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 3
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 10
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 3
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 6

รายได้เฉลี่ย
(บาท/เดือน)
3,000-5,000
3,000-5,000
5,000

2,500-3,000
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กลุ่มเกษตร
อินทรีย์
ชุมชนเมืองย่อยที่
12
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
อินทรีย์ชุมชน
เมืองย่อยที่ 12
กลุ่มเลีย้ ง
ไส้เดือน และปุย๋
หมักมูลไส้เดือน
กลุ่มผู้สูงอายุทำ
ไม้กวาดดอก
หญ้า
กลุ่มทำดอกไม้
จันทน์
กลุ่มหัตถกรรม
งานฝีมอื กระเป๋า
จากซองกาแฟ

ผักปลอดสาร

46

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12

6,000-8,000

กล้วยฉาบ
มันฉาบ
ข้าวเกรียบ
ขนมไทย
ไส้เดือน และ
ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือน
ไม้กวาดดอก
หญ้า

15

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12

4,000

45

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12

3,000

15

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20

2,000

ดอกไม้จนั ทน์

15

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

2,500

กระเป๋าจาก
ซองกาแฟ

10

เอกเทศ

ในพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20
ชุมชนเมือง
ย่อย ที่ 8

2,000

ข้อมูล : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ปี 2561
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อชุมชน
บ้านคำเจริญ
บ้านหนองนกเขา-พี.ที.ที.
บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
บ้านใหม่คลองปูน
บ้านเนินสมบูรณ์
บ้านชาติเจริญ

จำนวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)
256
355
573
242
475
789

หญิง
(คน)

ชาย
(คน)

302
531
301
297
394
636

245
453
298
299
401
610

จำนวน
ประชากร
(คน)
547
984
599
596
795
1246
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
608
367
341
บ้านเนินรัตนะ 1 เนินกลอย
956
590
573
บ้านหลังสุขศาลา
919
771
760
บ้านเนินรัตนะ 2 หลังวัด
634
695
662
สระแก้ว-สระขวัญ 1
524
561
535
บ้านคลองจาน
1,474
1,080
899
บ้านโคกกำนัน
253
358
359
บ้านลัดกะสัง
112
180
161
บ้านหนองเสม็ดเหนือ
132
109
93
ตลาดสระแก้ว
1,274
766
680
บ้านคลองนางชิง
43
71
58
เฉลิมพระเกียรติ ร.9
355
176
160
บ้านเอือ้ อาทร
494
321
282
สระแก้ว-สระขวัญ 2
500
581
526
บ้านหนองกะพ้อ
296
280
257
รวมทั้งสิ้น
10,864
9,367
8,652
ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว (ข้อมูล พ.ศ. 2562)

708
1,163
1,531
1,357
1,096
1,979
717
341
202
1,446
129
336
603
1,107
537
18,019

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรม ทำนา ,เลี้ยงปลา ,เลี้ยงไก่ ทำไร่ ปลูกพืชล้มลุก
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
แหล่งน้ำทางการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. คลองนางชิง
จำนวน 1 แห่ง
2. คลองพระสะทึง
จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ ดังนี้
ข้อมูลประเภทแหล่งน้ำ
รวม
อ่างเก็บน้ำ
ฝาย
สระ,หนอง
อำเภอ
ทำนบ
คู, คลอง
,บึง
กลาง เล็ก คอนกรีต
เมืองสระแก้ว

48

2

4

11

2

24

ข้อมูล : โครงการชลประทานสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561)

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

5
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- แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
ได้แก่ คลองพระสะทึง โดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสูบน้ำดิบมาเพื่อผลิต
น้ำประปาให้กับประชาชนในพืน้ ที่อำเภอเมืองสระแก้ว
- น้ำฝน ได้น้ำฝนที่ตกตามธรรมชาติและฤดูกาล
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ข้อมูลศาสนสถาน
- จำนวนวัด
3
แห่ง
- จำนวนเมรุเผาศพ
3
แห่ง
- จำนวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์) 1
แห่ง
- จำนวนมัสยิด
1
แห่ง
ข้อมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว
ข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์ คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ในเขตอำเภอเมือง
สระแก้ว ดังนี้
อำเภอ
วัด
สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์
พระภิกษุ
สามเณร
เมืองสระแก้ว

37

45

2

568

8

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2561)
8.2 ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณีท้องถิน่ ที่สำคัญ
1. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนพระพุทธสิหงิ ค์ รดน้ำดำหัวผูส้ ูงอายุ สรงน้ำพระ
2. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง
3. ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา
4. ประเพณีวันขึน้ ปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
5. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป การแสดงของนักเรียน เลีย้ งอาหาร แจกของขวัญ
6. ประเพณีสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ่น (บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ)
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนกัณมัทรี ร่วมฟังเทศน์
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กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี
ข้อมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว พฤษภาคม พ.ศ. 2562
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การสานปลาตะเพียน ”
1. นายยม ขาวเขต บ้านเลขที่ 42 ซอย 2 ถนนเทศบาล 6 ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การสานไซเล็ก ” ประเภทของประดับ ของมงคล
2. นางแอ๋ว สร้อยพา บ้านเลขที่ 27 ซอย 3 ถนนเทศบาล 6 ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ สบู่สมุนไพร ” หมอสมุนไพร
3. นายณัฐวรรธน์ องอาจณรงค์ บ้านเลขที่ 15/3 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ำ
มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองนางชิง และคลองพระสะทึง
10. ส่วนราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
6. กองวิชาการและแผนงาน
7. กองสวัสดิการสังคม
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
10. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
**********************

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติวา่ “ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยั่งยืน ”
ความมั่นคง
• การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมือ งที่มั่น คงเป็นกลไกที่ น ำไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง คอรบครัว มีความอบอุ่น
• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่ อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
ความมั่งคั่ง
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้า งฐานเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งอนาคต และเป็ น จุ ด สำคัญ ของการเชื่อ มโยงในภู มิภ าคทั้ งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุ น และการทำธุรกิจ มี บทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26

ความยั่งยืน
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง เป็ น การเจริญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไม่ ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ เกิ น พอดี ไม่ ส ร้า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นทีย่ อมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้นึ คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้ อาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกั บการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยสรุปสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือ ง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศั กยภาพการผนึกกำลั งป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรี ยบร้อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบั ติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับประบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ มความสามารถในการแข่งขั นและการพัฒนาอย่ างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้ง นี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิ รู ป และพั ฒ นาปั จ จั ย เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ด้ า น อั น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชือ่ มั่น
การส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ที่ อ ยู่ บ นการแข่ ง ขั น ที่ เป็ น ธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึน้
(2) การพัฒ นาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพั ฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่ เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิ ภาคในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา และในภาคบริ ก ารที่ ห ลากหลายตามรูป แบบการดำเนิ น ชีวิต และการดำเนิ น ธุ รกิ จ ที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิต รกับ สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม เกษตรกรในการพั ฒ นาอาชีพ ที่เข้ม แข็ง และการพั ฒ นา
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุต สาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึน้
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน
การเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมื อ งศู น ย์ ก ลางความเจริญ จั ด ระบบผั ง เมื อ งที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมีส่ ว นร่ว ม มี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อ มโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือ กับ นานาชาติในการสร้างความมั่ นคงด้านต่างๆ เพิ่ม บทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรูด้ ้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่ อ พั ฒ นาคนและสั ง คมไทยให้ เป็ น รากฐานที่ แ ข่ ง แกร่ง ของประเทศมี ค วามพร้ อ มทางกาย ใจ
สติ ปั ญ ญา มี ความเป็ น สากล มีทั ก ษะการคิด วิเคราะห์ อ ย่ า งทีเ หตุ ผ ล มีระเบี ย บวินั ย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รูค้ ุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึ ประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่ อเร่งอนุ รักษ์ฟื้น ฟู และสร้างความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีค วามมั่ นคงด้านน้ำ
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภ าพและ
ประสิท ธิผ ล กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ ท้อ งถิ่น อย่ างเหมาะสม มี ธรรมาภิ บ าล กรอบแนวทางที่ ต้ อ งให้
ความสำคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้ อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สั ง คมผู้สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุน แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ านต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำ
ให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1.2.2 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ป ระเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่ น้อ มนำและประยุ ก ต์ ให้ห ลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยึด คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่ งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่ งยืน สังคมอยู่ร่วมกั นอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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1.2.3 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.
ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูน ย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภ าคสู่ความเป็นชาติก ารค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
1.2.4 เป้าหมาย
(1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลีย่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
(1.2) ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่ อหั ว (GNP Per Capita) ณ สิ้น แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้น เป็น 317,051 บาท
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึน้ ไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อไป
(1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของ
การลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่ าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ ยร้อยละ 7.5
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
(2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio
Economic Security) และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
(2.2) การศึกษาและการเรียนรูไ้ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
(2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
(3) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึน้
(3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
(4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4.3) เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการรับ มือ ภั ย พิบั ติและการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริม สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4.5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่าการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ
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(5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(5.1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(5.3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดย
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่ างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสนับสนุนให้ ประเทศเติบโตอย่างมี เสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่
พืน้ ที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพืน้ ที่เศรษฐกิจชายแดน
1.3.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึน้
2) เพื่อพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพืน้ ที่อย่างยั่งยืน
3) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์ก ลางของจังหวัดเป็นเมื องน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภั ย การจั ด การสิ่งแวดล้ อ มเมือ งมีม าตรฐาน บริการสาธารณะมี คุณ ภาพ และมี ระบบขนส่ ง
สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
4) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
1.3.3 เป้าหมาย และตัวชี้วดั
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกลดลง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
3) มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
4) จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึน้
5) จำนวนพืน้ ที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึน้
6) สัดส่วนพืน้ ที่ชลประทานและพืน้ ที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มขึน้
7) การเข้าถึงระบบประปาเพิ่มขึน้
8) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
9) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึน้
1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือแหลม
ฉบังระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุตระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน
พืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนัก
ลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น
3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่ งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation
(EECi)
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน
5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พั ฒ นาภาคตะวัน ออกให้เป็ นแหล่งผลิต อาหารที่มีคุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ
การแปรรูป และการจัดจำหน่าย
2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมี
คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานความปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดย
เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ
วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง
พืน้ บ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
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1) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ตราด ให้เป็น แหล่งท่องเที่ย วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟู แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว พร้อ มทั้ งปรับ ปรุงสิ่ งอ้ า นวยความสะดวก กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริการด้า นการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม โดยฟื้น ฟู บู รณะโบราณสถานและสิ น ทรัพ ย์ ท างวั ฒ นธรรม รวมทั้งปรับ ปรุง และอนุ รักษ์
สิง่ แวดล้อมและควบคุมการใช้ท่ดี ินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่ อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและ
ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และอ้านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บ ริการและ
อำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
3) พั ฒ นาพื้น ที่ เศรษฐกิจชายแดนบ้า นแหลมและบ้านผั กกาด อำเภอโป่ งน้ ำร้อน จั งหวั ด
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่ อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการพืน้ ฐานเพื่ออ้านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ำท่วมจันทบุรแี ละตราด โดยปรับปรุงและ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้ำ ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำแหล่ง
เก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพืน้ ที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2) ฟืน้ ฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิม่ มาตรการเฝ้า
ระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พืน้ ที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง
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3) คุม้ ครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัด ที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุ รีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการ
ฟื้นฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์ น้ำ การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่จับสัตว์น้ำ พื้นที่
เพาะเลี้ยง และการท้าประมงชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลง
ไปอีก
4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจใน
การป้ อ งกัน และควบคุ ม การปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศในเขตชุ ม ชน และเขตอุ ต สาหกรรมให้ อ ยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกือ้ กูลกันและสันติสุข
5) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า การท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิง้ จากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญ หาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ำระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ำพังราดตอนบน
6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและ
ระยองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยก
ขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุนกำจัดให้เป็น
ระบบและได้มาตรฐานการกำจัด
1.3.5 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิง่ แวดล้อม ในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดำรงชีวติ ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำ และมีสวัสดิการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานให้มีความสมบูรณ์ เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวติ ดีข้นึ
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละทีล่ ดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตำ่ กว่าเกณฑ์ จปฐ.กำหนด (ร้อยละ 50)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทีได้มาตรฐานสากล
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟืน้ ฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน้
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่า
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ
ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้
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5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกรเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุย๋ อินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพือ่
ลดการใช้สารเคมี
6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มคี วามปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท่ีเชื่อ มโยงอารยธรรมโบราณ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเทีย่ วให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม ยุตธิ รรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟืน้ ฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเทีย่ ว
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การแพทย์แผนไทยและการเชือ่ มโยงกับอารยธรรมโบราณ
ตัวชี้วดั
ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสิ นค้าในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนมาดำเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. อำนวยความสะดวกด้ า นการค้ า ชายแดน พิ ธี ก ารศุ ล กากร การตรวจคนเข้ า เมื อ ง การสร้า ง
คลั งสิน ค้า และการอนุ ญ าตให้ใช้แรงงานต่ างด้าว โดยดำเนิน การให้ได้ ม าตรฐานเป็ น สากล มี
ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา
4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพั ฒนาฝีมือแรงงานของบุ คลากรให้ตรง
ตามตลาดแรงงาน
5. เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อ าศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทัง้ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service – OSS)
7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ต่อไปของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

สร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
คนและชุมชนมีจติ สำนึกในด้านความมั่นคง
มีระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รูต้ ะหนักในด้านความมั่นคง
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4. พัฒ นาระบบฐานข้อมู ล ด้านความมั่น คงให้มีค วามครบถ้วนสมบู รณ์ สามารถเรียกใช้ได้ทัน ทีแ ละ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
ตัวชี้วัด
จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่องจาก 14 เรื่อง (จำนวน 2 เรื่อง)

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2565)
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก
(1.1) เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการคมนาคม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ
พัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์
- การพั ฒ นาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน เช่น ก่อ สร้าง ปรับ ปรุง ซ่อ มแซม ถนน สะพาน/
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอำนวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการขยายตัว
ของระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ
(2.1) เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
- การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน
ของหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
(2.2) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากขนและกระจายรายได้ มีแนวทาง
การพัฒนาดังนี้
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- พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มี
รายได้มั่นคง
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการดำรงชีวติ ของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2.3) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- จั ด หาแหล่ ง น้ ำ เพื่ อ อุ ป โภค-บริ โภค การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส ถานที่ ราชการ, สถานที่
ท่องเที่ยว, สนามกีฬา, สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
(2.4) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้
- พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ กษาและเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรูท้ ั้งในระบบและ
นอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่ ง เสริ ม ทำนุ บ ำรุ ง ฟื้ น ฟู ศ าสนาและวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้
เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิน่ อุตสาหกรรมการเกษตร
(3.1) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น
แหล่งพืชพลังงานทดแทน
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรการแปรรู ป การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
(3.2) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม มีแนวทาง
การพัฒนาดังนี้
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้
ตลอดปี
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- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสียรวม การ
จัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การปลู กป่ า อนุ รักษ์ และพั ฒ นาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม บริห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเทีย่ งเชิงนิเวศ
(4.1) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
- พั ฒ นา ฟื้นฟู สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ
เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของชุมชน
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด
สะดวก ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็น
ประตูสู่ภมู ิภาคอินโดจีน
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ
(5.1) เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพบุ คลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม
กำกับดูแล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมั ย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว (VISION)
“ เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
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นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามนโยบาย
และมีทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาล และสามารถดำเนินการบริหารงานเทศบาลได้
อย่างเป็นระบบ นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมื องสระแก้ว จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมือ งสระแก้วในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ไว้ 6 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริห าร และการบริ การ เพื่อให้ส ามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภารกิจและสังคม
2. นโยบายด้านการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ วได้รับการศึกษาอบรม
ได้ รับ โอกาสทางการศึ ก ษาตามศั ก ยภาพของสติ ปั ญ ญา อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ภายใต้ การดำเนิ น การและ
สนับสนุนของเทศบาล
3. นโยบายด้านสาธารณสุข
4. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
6. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว 6 นโยบาย
1. นโยบายด้านการบริหารและการบริการ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจและ
สังคม ประกอบด้วย
1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.1.1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน ให้มีความ
เหมาะสมมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน
1.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีท่เี หมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ และมีวสิ ัยทัศน์ ในการ
ทำงานเพือ่ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการเพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์
ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจให้แก่ผรู้ ับบริการ
1.2.3 พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
1.2.4 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อ
กำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1.2.5 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.3 ด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย
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1.3.1

พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมโปร่ ง ใส

รวดเร็ว และครอบคลุม
1.3.2 จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยคำนึงถึง หลักความ
คุม้ ค่า และมีวินัยทางการคลัง
1.3.3 การสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญ(Priority)ของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. นโยบายด้านการศึ กษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับการศึกษาอบรม ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญา อย่างเท่าเทียมกันภายใต้การดำเนินการและสนับสนุนของ
เทศบาล ประกอบด้วย
2.1 ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
2.1.1 การส่ งเสริม พั ฒ นาศู น ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ก ให้สมบู รณ์ มีความพร้อ มเพี ยงพอ
และครอบคลุมพื้นที่ เพื่ อเตรีย มความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่ ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของ
เทศบาล
2.1.2 การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดั บ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน
2.1.3 การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่
ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน , กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง
2.1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดแหล่งเรียนรูย้ ุคใหม่ ที่ทันสมัย
และสร้างโอกาสทางการเรียนรูใ้ ห้กับชุมชน
2.1.5 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล
2.1.6 ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3. นโยบายด้านสาธารณสุข
3.1 ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
3.1.1 ดำเนินการเพื่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูม้ ีฐานะยากจน สามารถเข้าถึง
แพทย์ได้อย่างสะดวก เพือ่ ให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์
3.1.2 ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข
ของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 การป้องกันและระงับโรคติดต่อทั้งคนและสัตว์
3.1.4 การส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้ม กันโรคและการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน
3.1.5 จัดทำกิจกรรมซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วย

43

3.2.1 การป้องกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสารพิษ
3.2.2 การควบคุม การเลี้ยงสั ตว์ การจัด ให้มีและควบคุม การฆ่าสัต ว์ และการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวนำพาหะ
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
3.3.1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
3.3.2 ดำเนินการด้านการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลด้วยระบบที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทันสมัย
3.3.3 การสร้างระบบและดำเนิน การด้านสิ่ งแวดล้อ มอื่ น ๆ ได้แก่ การกำจั ด ฝุ่ น
ละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับ ปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มาก
ยิ่งขึ้น
3.3.4 ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพัก ผ่อน ออกกำลังกายที่มี
ความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย
3.3.5 การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ห่วงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร ประกอบด้วย
4.1.1 วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทศิ ทางและเหมาะสม
4.1.2 พั ฒ นาขยายเขตประปาให้เพี ยงพอกับ ความต้อ งการของประชาชนในเขต
เทศบาล
4.1.3 สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่น ๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์
ทั้งไฟฟ้า ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการ
บำรุงรักษาด้วย
4.1.4 พัฒนาระบบจราจร เพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโต
ของเมืองในอนาคต
4.1.5 การจัดการ การดำเนินงานกิจการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
4.2 ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย
4.2.1 วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ
4.2.2 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค
และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงเกิดภาวะ หรือสถานการณ์ภัยแล้ง
4.2.3 สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
5. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สังคม และชุมชน
5.1 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบด้วย
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5.1.1 สร้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุน
ทุน เพื่อการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1.2 ส่งเสริม ให้ดำเนินการร้านค้า OTOP เพื่อจำหน่ายสินค้า ราคาต้นทุ นให้กับ
ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน
5.1.3 สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่ างในการพัฒ นาชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
5.2 ด้านการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย
5.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการส่งเสริมเบี้ยยัง
ชีพตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว
5.2.2 จัดตั้งดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน
6. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
6.1.1 ดำเนินกิจการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พงึ ประสงค์
6.1.2 สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ ประชาชน และส่งเสริ มกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.1.3 ดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยโดยการเพิ่ม
ศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และตำรวจเทศกิจ (City Police)
6.1.4 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม
6.2 ด้านอนุ รักษ์ป ระเพณี วัฒ นธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริม การท่องเที่ย ว
ประกอบด้วย
6.2.1 ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ ของประชาชน เพื่อสร้าง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
6.2.2 การอนุรักษ์ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.2.3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
6.2.4 ส่ งเสริม การท่ องเที่ยวทางศาสนา และการท่ อ งเที่ย วเชิงนิเวศภายในเขต
เทศบาล
6.2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี และวัฒ นธรรมของท้องถิ่น เช่น งาน
ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
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จากยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำนโยบายการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกำหนดแนวทาง
พั ฒ นา การพั ฒ นาตามนโยบายผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น จึง กำหนดจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ (positioning) ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ คือ “ เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณ ภาพ”
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
พันธกิจ
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ พัฒนาการบริหารและการบริการให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
จำนวนการปรับปรุง พัฒนา สถานที่ปฏิบัติราชการ บุคลากร
การคลัง งบประมาณ และการวางแผนพัฒนาได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย การปรับปรุง พั ฒ นา สถานที่ป ฏิบั ติราชการ บุ คลากร การคลั ง งบประมาณ และการ
วางแผนพัฒนาได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ จำนวนครั้งในการปรับปรุงที่เพิ่มขึน้
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
2 แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการวางแผน จำนวนครั้งในการพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้
พัฒนาเทศบาล
3 แนวทางการพัฒนาด้านการคลังและงบประมาณ
จำนวนครั้งในการพัฒนาที่เพิ่มขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา
พันธกิจ
การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จำนวนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จำนวนประชาชนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย ประชาชนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดไี ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว จำนวนประชาชนทีไ่ ด้รับบริการด้าน
และการรักษาพยาบาล
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความ
จำนวนประเภทกิจกรรมการพัฒนา
สามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
ศักยภาพและขีดความสามารถใน
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มาตรฐาน
3 แนวทางการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
จำนวนประเภทกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เพิม่ ขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
จำนวนโครงสร้างพืน้ ฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย โครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 100
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และการจราจร
จำนวนการพัฒนาที่เพิ่มขึน้
2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร จัดการน้ำ
จำนวนกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ
ที่เพิ่มขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
พันธกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต/สังคมและชุมชนอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์ ประชาชน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ไี ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ไี ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
จำนวนการพัฒนาที่เพิ่มขึน้
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
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2 แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์

จำนวนการสังคมสงเคราะห์ทเี่ พิ่มขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
พันธกิจ
การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้านวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์
จำนวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพั ฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
ค่าเป้าหมาย การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคสั ง คมและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้
มาตรฐานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความ จำนวนการส่งเสริมที่เพิม่ ขึน้
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
2 แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา จำนวนการอนุรักษ์และส่งเสริมที่
กีฬา และการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เพิ่มขึน้
2.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ท่ี
เป้าประสงค์ที่
เป้าประสงค์ท่ี
เป้าประสงค์ท่ี
เป้าประสงค์ท่ี
เป้าประสงค์ท่ี

1
2
3
4
5
6

พัฒนาการบริหารและการบริการให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้าน
วัฒนธรรม

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ภารกิจหลักที่ 1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ภารกิจหลักที่ 2. พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ภารกิจหลักที่ 4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐาน
ภารกิจหลักที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง
ภารกิจหลักที่ 6. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ
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ภารกิจหลักของเทศบาลตามอำนาจหน้าที่
ภารกิจตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขถึงฉบับ 12) พ.ศ.2546
บทที่ 1 เทศบาลตำบล
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผู้พิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อนื่ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริห ารกิจการบ้า นเมือ งที่ดี และให้คำนึ งถึงการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจั ด ทำแผนพั ฒ นา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
บทที่ 2 เทศบาลเมือง
มาตรา 53 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีนำ้ สะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอนื่
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิน่
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(2) ให้มสี ุสานและฌาปนสถาน
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(3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(4) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(5) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(6) ให้มีการสาธารณูปการ
(7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพือ่ การสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) จัดตั้งและบำรุงสถานทีส่ ำหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสือ่ มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์
ภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11) การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12) การปรับปรุงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) การส่งเสริมกีฬา
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
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23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
25) การผังเมือง
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและผู้มีอิทธิพล การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดย
มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและ
ข้อจำกัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี้
(1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
(3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
(4) ยึดวิสั ยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้า หมาย ซึ่งจะส่งผลให้บ รรลุ การพั ฒ นาที่ อยู่บนรากฐานของ
สังคมไทยอยู่ บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็น
พื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบ ทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและ
กฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภู มิภาคและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ขี อง
เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังแผนภาพ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564)

แผนงบประมาณ
เชิงบูรณาการ

นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(ภาคกลางตอนกลาง)

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/
หน่วยปฏิบัติ
เกินกรอบวงเงิน

แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

แผนพัฒนา อบจ.สระแก้ว

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสระแก้ว
ประสานโครงการระดับอำเภอ

แผนพัฒนาอำเภอเมืองสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว
องค์กรภาคประชาสังคม

เกินศักยภาพ

แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน

ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคม
เมือง)
นโยบายคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สของเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว ได้ ใช้ก ารวิเคราะห์ SWOT
Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะส ภ า วก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่ ในปัจจุบัน
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินใจประกอบด้วย
S = Strength
=
จุดแข็ง
W = Weakness
=
จุดอ่อน
O = Opportunity =
โอกาส
T = Threat
=
อุปสรรค
ความหมายของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อนำเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณามีดงั นี้
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ทีต่ ้องนำมาพิจารณา ดังนี้
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน
การมอบอำนาจ การกำกับดูแล
- ระเบียบ กฎหมาย
- บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินยั ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น
- งบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
- ระบบฐานข้อมูล
- การประสานงาน/การอำนวยการ/ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากร/เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้ม ความสามารถ
ศักยภาพ ส่วนที่สง่ เสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ
ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ ( เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม
การลงทุน การใช้ที่ดนิ แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง )
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- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
- เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ โอกาส เป็ น การศึ กษาสภาพแวดล้อ มภายนอกว่ ามี ส ภาพเป็ น เช่น ไร เหตุ การณ์
สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อจำกัดต่อท้องถิ่ นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองสระแก้ว (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- มีส่วนราชการทีป่ ฏิบตั ิภารกิจได้ตามอำนาจหน้าที่ได้ในระดับดี
- การวางแผนพัฒนาเทศบาลมีการกำหนดนโยบายที่เด่นชัดและการวางแผนพัฒนาเทศบาล
มีความสามารถในการระดมความคิ ด จากภาคประชาชนมาประกอบการจั ด ทำแผนพั ฒ นา ของเทศบาล
ครอบคลุมทุกปัญหา
- มีความสามารถในการประสานงานกับ ส่วนราชการ ภาคประชาชน รัฐวิส าหกิจ หรือ
เอกชนในระดับที่ดี
- มีการมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ท่ชี ัดเจนทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- การกำกับดูแลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
- มีระเบียบ กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ชัดเจนและครอบคลุมปัญหาในทุก
ด้าน ทำให้การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- บุคลากรมีความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในระดับที่ดี
- ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไม่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัย และมีพ้นื ที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพ
เป็นชุมชนชนบทซึ่งทำให้ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้ง ซึ่งทำให้มีความสามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึงตาม
กำลังความสามารถทั้งอัตรากำลังและงบประมาณ
- การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ ประสานงานกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
จุดอ่อน (WEAKNESS)
- มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และตามความจำเป็นเร่งด่วน
- ขาดแหล่งน้ำธรรมชาติ
- การให้บริการประชาชนทางด้านไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ยังไม่เป็นไปตามความ
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ต้องการของประชาชน
- มี ปั ญ หาในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (ผั ง เมื อ ง, การจราจร, สิ่ ง แวดล้ อ ม, การรุ ก ล้ ำ ที่
สาธารณะ)
- การบริการประชาชนยังพัฒนาไม่ถึงตามระบบ ONE STOP SERVICE
- ระบบฐานข้อมูลไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบทำให้การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ ทำ
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริการด้านข้อมูล
- อัตรากำลังบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
- พืน้ ที่ความรับผิดชอบและงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐมากขึ้น
- การจัดเก็บภาษีซงึ่ เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ได้
มาตรฐานและมีความเป็นธรรม
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระดับประเทศ เอือ้ ต่อการลงทุนในพืน้ ที่
- ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอือ้ ต่อการพัฒนา
อุปสรรค (THREATS)
- ประชาชนในเขตไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากองค์กรของรัฐ
- สภาวะเศรษฐกิจเป็นผลที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมเนื่องจากต้องห่วงใย
ภาระปากท้องของครอบครัว
- ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะยาเสพติดทีย่ ังไม่หมดสิน้
- ปัญหาประชากรแฝง สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
3.2 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
1. Political – ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลให้ความสำคัญกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยการกระจายอำนาจการปกครองมายัง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมและช่วยเหลือ
เกษตรกร
3. รัฐบาลได้ให้โอกาสประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ
4. มีการตรากฎหมายโดยให้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นของตนเองอย่างเสรี
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อุปสรรค (Threat)
1. สถานการณ์ทางการเมืองระดับประเทศไม่สงบ ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
2. ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ ทำให้คาดการณ์การจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาลำบาก
4. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้นโยบายการพัฒนาประเทศเปลี่ยน
2. Economic – ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายในการเข้าสู่อาเซียน ทำให้ราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคถูกลง เนื่องจาก
การนำเข้าวัตถุดิบปลอดภาษี และการนำเข้าสินค้าเกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิก
2. ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพั ฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งจะมีผลพลอยได้ทำให้ผคู้ นในอาเซียนไปมาหาสู่กันมากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนจากต่างประเทศกันในอาเซียน
อุปสรรค (Threat)
1. สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม
2. ความไม่ แน่ น อนของวิกฤตทางด้านเศรษฐกิ จ ทำให้การลงทุ น ในธุรกิจ การค้า ต่า ง ๆ
หยุดชะงัก
3. สินค้าทางการเกษตร และ OTOP ขาดความยั่งยืนในการดำเนินการที่ต่อเนื่อง
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และขาดตลาดรองรับ
3. Social – ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่
โอกาส (Opportunity)
1. โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาแทนแรงงานในประเทศ
2. ปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
3. ปัญหาสุขอนามัย เนื่องจากมีแรงงานอพยพจำนวนมากเข้ามาในพืน้ ที่
4. Technology – ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation
โอกาส (Opportunity)
1. มี ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สำนั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร " การบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข " การเตือนภัย การเตรียมความพร้อมหากเกิดภัย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อทำให้
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ประชาชนมี รายได้ ลดรายจ่ า ย ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง เป็ น การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในระดั บ ชุ ม ชนส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเสถียรภาพเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และผลการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการอื่น
2. กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ร ะบบสารส นเทศและเทคโนโลยี ที่ ก้ า วทั น ต่ อ
สภาวการณ์ เป็นช่องทางสื่อสารในการรับรูข้ ้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threat)
1. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึน้ ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นั้น ยังไม่ครอบคลุมงานทั้งหมด อีกทั้งยังขาดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่อิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบางครั้งอิ นเตอร์เน็ตล่ม ทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (มี
6 ยุทธศาสตร์)

เศรษฐกิจสังคมไทย
มีการพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

เศรษฐกิจขยายตัว
ด้วยการค้าส่งค้าปลีก
และเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่เข้มข้นขึ้น

คนไทยมีศักยภาพและ
สามารถปรับตัวรองรับ
บริบทการพัฒนา
ในอนาคต

การสร้าง

การสร้าง

การเติบโตที่

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 (มี 10

และพัฒนา

ความเป็น

ความเข้มแข็ง

เป็นมิตรกับ

ศักยภาพ

ธรรมลดความ

ทางเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์)

ทุนมนุษย์

เลื่อมล้ำใน

และแข่งขันได้

เพื่อพัฒนา

สังคม

อย่างยั่งยืน

อย่างยั้งยืน

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
(มี 4
ยุทธศาสตร์)

พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีน และรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
(มี 5 ยุทธศาสตร์)

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบและ

พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
โลจิสติกส์

ธรรมาภิบาลใน

ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพทันสมัย

รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และประชาชนมีสว่ นร่วม

การพัฒนา

การพัฒนาภาค

ความ

วิทยาศาสตร์

เมือง และพื้นที่

ร่วมมือ

เทคโนโลยี
วิจัยและ

เศรษฐกิจ

ประเทศ
เพื่อการ

นวัตกรรม

สังคมไทย

พัฒนา

พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบ

พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง

เพื่อให้สินค้าเกษตร

บรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อ

ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด

รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่

รองรับการค้าเสรี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มคี วามปลอดภัย

ระหว่าง

เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง

สภาพแวดล้อมของประชาชนให้

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ

และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นฐาน การส่งเสริมการค้า

เสริมสร้างความมั่นคง

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อการพัฒนาพื้นที่

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

คุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง

การบริหารจัดการด้านสังคมและ

จังหวัดชายแดน

อารยธรรมโบราณ

สิ่งแวดล้อม

ชีวิตที่ดี
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เสริมสร้าง

เศรษฐกิจและสังคม

สังคมไทยมีความ
เป็นธรรม มีความ
เลื่อมล้ำน้อย

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(มี 5 ยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เทศบาล
เมืองสระแก้ว
(มี 6 ยุทธศาสตร์)

การคมนาคม

ประชาชนมีคุณภาพ

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มคี วาม
ปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง

เสริมสร้างความ

พื้นฐาน การส่งเสริมการค้า

มั่นคงเพื่อการ

การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ

พัฒนาพื้นที่จังหวัด

การบริหารจัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชายแดน

การบริหารจัดการ

สะดวก

ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

พัฒนาด้านการ

พัฒนาด้าน

พัฒนาด้านการ

พัฒนาด้านการพัฒนา

พัฒนาด้านพัฒนาการ

ด้านสังคมและการมี

บริหารและการ

การศึกษา

สาธารณสุขและ

โครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่วนร่วมของประชาชน

บริการ

สิ่งแวดล้อม

สังคม และชุมชน

การปรับปรุงพัฒนา

มีการส่งเสริม

ประชาชนมี

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ประชาชนได้รับการ

การส่งเสริมการมีส่วน

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุน และ

สภาพแวดล้อมและ

ได้มาตรฐานเพิ่ม

พัฒนาให้มีคุณภาพ

ร่วมของภาคสังคมและ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีได้

มากขึน้

ชีวติ ที่ดีได้

พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ น

การคลัง

การศึกษาได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้

งบประมาณ และ

มาตรฐานเพิ่ม

การวางแผนพัฒนา

มากขึน้

ราชการ บุคลากร

เป้าประสงค์

ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
(มี 5 ยุทธศาสตร์)

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ดี

ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้

วัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐานเพิม่ ขึน้

กลยุทธ์

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

1. ด้านการจัด
การศึกษา

1. ด้านการสาธารณสุขการ
อนามัยครอบครัว
2. การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

สร้างความ

การศึกษา

สาธารณสุข

เข้มแข็งของ
ชุมชน

1. ด้านสาธารณูปโภค
และการจราจร
2. การบริหารจัดการน้ำ

แผนงาน
การ
พาณิชย์

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

1. ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชนผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ ิการ
2. ด้านการสังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

1. ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วม
2. ด้านอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา
กีฬา และการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

แผนงาน
งบกลาง
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แผนงาน
(มี 9
แผนงาน)

1. การปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติราชการ
2. การพัฒนาบุคลากร
และการวางแผน
พัฒนา
3. ด้านการคลังและ
งบประมาณ

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Straegy Map)
“ เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคม

วิสัยทัศน์

คุณภาพ ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสังคม
และชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

การปรับปรุงพัฒนา

มีการส่งเสริม

ประชาชนมี

โครงสร้างพืน้ ฐานได้

ประชาชนได้รับการ

การส่งเสริมการมี

สถานที่ปฏิบัติราชการ

สนับสนุน และการ

สภาพแวดล้อม และ

มาตรฐานเพิ่มมากขึน้

พัฒนาให้มีคุณภาพ

ส่วนร่วมของภาค

บุคลากร การคลัง

พัฒนาการศึกษาได้

คุณภาพชีวิตที่ดีได้

ชีวิตที่ดีได้

สังคมและพัฒนา

งบประมาณ และการ

มาตรฐานเพิ่ม มาก

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

วางแผนพัฒนาได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้

การปรับปรุง พัฒนา
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

การคลัง งบประมาณ
และการวางแผน
พัฒนาได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

แหล่งเรียนรูด้ า้ น
วัฒนธรรมที่ได้

ขึน้

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
การส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ประชาชนที่มี
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

โครงสร้า งพื้ นฐานได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
สังคมและพัฒนา
แหล่งเรียนรูด้ า้ น
วัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ

การปรับปรุง พัฒนา
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

การคลัง งบประมาณ
และการวางแผน

การส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ประชาชนที่มี
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

โครงสร้า งพื้ นฐานได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

1. ด้านการจัด
การศึกษา

1. ด้านการสาธารณสุข
การอนามัย
ครอบครัว
2. การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ด้านสาธารณูปโภค
และการจราจร
2. การบริหารจัดการ
น้ำ

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

พัฒนาได้มาตรฐาน

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
สังคมและพัฒนา
แหล่งเรียนรูด้ า้ น
วัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

แผนงาน

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

สร้างความ

การศึกษา

สาธารณสุข

เข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การ
พาณิชย์

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

1. ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชนผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ ิการ
2. ด้านการสังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

1. ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วม
2. ด้านอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา
กีฬา และการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

แผนงาน
งบกลาง
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กลยุทธ์

1. การปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติราชการ
2. การพัฒนาบุคลากร
และการวางแผน
พัฒนา
3. ด้านการคลังและ
งบประมาณ

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการ

จานวนการปรับ-

การปรับปรุงพัฒนา

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาด้าน

การบริหารและ

บริหารและ

ปรุงพัฒนาสถานที่ สถานที่ปฏิบัติ

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

การบริหารจัดการ

การบริการ

การบริการ

ปฏิบัติราชการ

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1

ให้ได้มาตรฐาน

บุคลากร การคลัง การคลัง งบ-

ราชการ บุคลากร

งบประมาณ และ

ชีวิตที่ดี

บุคลากร เสริมสร้างธรรมา

การวางแผนพัฒนา วางแผนพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 9

ภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบ

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้มาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

คุม กากับ ดูแล เพื่อผลสัม

จัดการภาครัฐในการบริหาร

ฤทธิ์ของการบริหารและ

และให้บริการประชาชน

ควบคุมด้านงบประมาณให้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร ปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติ
งานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

ประมาณ และการ

.

1) การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ
2) การพัฒนา

หน่วยงาน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

- สานักปลัด

เทศบาลเมือง

เทศบาล

สระแก้ว

- กองคลัง
- กองวิชาการ

บุคลากรและการ

และแผนงาน

วางแผนพัฒนา

- กองสวัสดิการ

3) ด้านการคลัง
และงบประมาณ

สังคม
- กองช่าง
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และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

คุณภาพการ

จานวนการส่งเสริม

การส่งเสริม สนับสนุน

ด้านการจัดการ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ประชาชนมีคุณภาพ

ด้านการศึกษา

ศึกษาได้

สนับสนุนและ

และพัฒนาการศึกษา

ศึกษา

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

เป้าประสงค์

มาตรฐาน

พัฒนาการศึกษาได้

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

การพัฒนาด้านการ ศึกษา ศาสนา

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 90

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

วัฒนธรรม และการกีฬา

ชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 7

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

ทั้งในและนอกระบบ

ศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้ทันสมัยเพื่อยกระดับองค์ความรู้
ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและการอยู่รว่ มกับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการเรียนการสอนพัฒนาระบบ
การศึกษาส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริม
สร้างการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อการอยู่รว่ มกันกับประชาคมอาเซียน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

กองการศึกษา

เทศบาลเมือง
สระแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการ

ประชาชนมี

จานวนประชาชน

ประชาชนที่มีสภาพ

-จานวนประชาชน

-กองช่าง

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ประชาชนมีคุณภาพ

สาธารณสุข

สภาพแวดล้อม

ที่มีสภาพแวดล้อม

แวดล้อมและ

ที่ได้รบั บริการด้าน

-กองสาธารณสุข

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

เป้าประสงค์

และสิ่งแวดล้อม

และคุณภาพ

และคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีได้

และสิ่งแวดล้อม

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

การพัฒนาด้านความ

ชีวิตที่ดี

ที่ดีได้มาตรฐาน

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวที่ได้

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

ปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 90

ชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

มาตรฐานเพิ่มขึ้น
-จานวนประเภท

กลยุทธ์ที่ 3

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ

กิจกรรมการพัฒนา

มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

สาธารณสุข สนับสนุนการ

ศักยภาพและขีดความ

สุขภาวะที่ดี รวมทั้งการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สามารถในการ

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด การป้องกัน

คุ้มครองผู้บริโภค

ยาเสพติด

และบรรเทาสาธารณภัย

ที่ได้มาตรฐาน

การป้องกันและลด

-จานวนประเภท

อุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

เทศบาลเมือง
สระแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาโครง

จานวนโครง

โครงสร้างพื้นฐาน

1) ด้านสาธารณูปโภค

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

การคมนาคมสะดวก

ด้านการพัฒนา

สร้างพื้นฐาน

สร้างพื้นฐาน

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

และการจราจร

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

เป้าประสงค์

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับ

ที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

การพัฒนาด้านการคมนาคม

การพัฒนา

เพิ่มขึ้น

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

กลยุทธ์

เมืองอย่าง

ชีวิตที่ดี

- การพัฒนาเส้นทาง

ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5

คมนาคมเชื่อมโยง

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี

อย่างเป็นระบบให้ได้

ความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชน

มาตรฐาน สะดวก

มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปลอดภัย เพื่อรองรับการ

หน่วยงาน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

กองช่าง

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

2) การบริหารจัดการ
น้า
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พัฒนาโครงข่ายด้าน
โลจิสติกส์ การค้าชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
- การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง ปรับ
ปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4. ด้านการ

พัฒนาโครง

จานวนโครง

โครงสร้างพื้นฐาน

1) ด้านสาธารณูปโภค

กองช่าง

เทศบาลเมือง

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

ประชาชนมีคุณภาพ

พัฒนาโครง-

สร้างพื้นฐาน

สร้างพื้นฐาน

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า

เป้าประสงค์

สร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับ

ที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการ

การพัฒนา

เพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการด้านสังคมและ

บริการพื้นฐาน

เมืองอย่าง

สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การ

กลยุทธ์

ยั่งยืน

ค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ

- จัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค

พิเศษสระแก้ว

บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์

กลยุทธ์ที่ 1

สถานที่ราชการ สถานที่ท่อง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

เที่ยว สนามกีฬา สถานที่

รองรับการลงทุนการจราจร และ

พักผ่อน สวนสาธารณะ

การขนส่งสินค้าในพื้นที่ธุรกิจการ

- ส่งเสริมให้มีระบบ

ค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
สระแก้ว รวมทั้งการก่อสร้างและ
ขยายช่องทางถนนและระบบราง
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพื่อนบ้าน

ที่สะดวกและเพียงพอ

และการจราจร

หน่วยงาน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
สระแก้ว

2) การบริหารจัดการ
น้า
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เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครง

กลยุทธ์

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชน

จานวนประชาชน

ประชาชนได้รบั การ

- จานวนการ

กองสวัสดิการ

เทศบาลเมือง

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ประชาชนมีคุณภาพ

ด้านพัฒนา

ได้รบั การ

ได้รบั การพัฒนา

พัฒนาให้มีคุณภาพ

สังคม

สระแก้ว

และสภาพแวดล้อมของประชาชน

การส่งเสริม

พัฒนาให้มี

ให้มีคุณภาพชีวิต

ชีวิตที่ดีที่ได้มาตร-

ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์
การพัฒนาด้านความปลอดภัย

พัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จานวนการ

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต ที่ดีที่ได้มาตรฐาน

ฐานเพิ่มขึ้น

สังคมสงเคราะห์

และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

และคุณภาพชีวิต

สังคมและ

ที่ดี

ร้อยละ 90

ที่เพิ่มขึ้น

ชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมี

สังคมการพัฒนาสังคม การสังคม

งานทาและมีสวัสดิการ

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที่ 8

สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อย

ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตาม

โอกาส ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวพระราชดาริ

เป้าประสงค์
การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและกระจายรายได้
กลยุทธ์
- พัฒนาทักษะผีมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง
- ส่งเสริมการดารงชีวิตของ
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/

ความก้าวหน้าของ

โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการ

จานวนการส่งเสริม

การส่งเสริมการมี 1. ด้านการส่งเสริม

เสริมสร้างกระบวน

ประชาชนมีคุณภาพ

ด้านสังคม

มีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของ

ส่วนร่วมของภาค

สนับสนุนชุมชนให้มี

การเรียนรู้และสภาพ

และการมีส่วน

ของภาค

ภาคสังคมและ

สังคมและพัฒนา

ความเข้มแข็งและมี

แวดล้อมของประชาชน

เป้าประสงค์
การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

ร่วมของ

สังคมและ

พัฒนาแหล่งเรียน

แหล่งเรียนรู้ด้าน

ส่วนร่วม

ให้สามารถ ปรับตัว

กลยุทธ์

ประชาชน

พัฒนาแหล่ง

รู้ด้านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมที่ได้

ประกอบอาชีพ

การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ

เรียนรู้ด้าน

ที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

และมีสภาพแวดล้อม

มั่นคงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคมุ้ กัน

วัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 90

คุณภาพชีวิตที่ดี

ของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถาน

2. ด้านอนุรกั ษ์

กลยุทธ์ที่ 6

การณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และพัฒนา

เป้าประสงค์

ศาสนา กีฬา และ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมี

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

ส่วนร่วมของชุมชน

และการกีฬา

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความ

- ส่งเสริมทานุบารุงฟื้นฟูศาสนาและ

ปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง

วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อานวยความสะดวก เสริมสร้าง โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็น - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

นันทนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วย

เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

การกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชน

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน

ทุกกอง

เทศบาลเมือง
สระแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน

ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
*****************

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน
บริหารทั่วไป

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ด้านการบริหารและการบริการ

สำนักปลัดฯ
กองวิชาการฯ
กองคลัง
บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน
กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน
การดำเนินงานอื่น
-งบกลาง
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

2

ด้านการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา

3

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม -สาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน
การเศรษฐกิจ
-การพาณิชย์

เทศบาลเมือง
สระแก้ว
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

4

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน

บริหารทั่วไป
5

ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคม และชุมชน

รวม

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

6 ยุทธศาสตร์

-บริหารงานทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็ง

การดำเนินงานอื่น
6

-บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
สนับสนุน

ของชุมชน
-งบกลาง

บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
บริหารทั่วไป
-การรักษาความ
สงบภายใน
บริการชุมชนและสังคม -การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
4 ด้าน
9 แผนงาน

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
สำนักปลัดฯ

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

สำนักปลัดฯ
กองการศึกษา

1 สำนัก 6 กอง

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
6

510,000

9

1,638,000

10

2,190,000

10

1,640,000

10

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

6

2,350,000

1

500,000

1

450,000

1

2,000,000

-

1.3 แผนงานสาธารณสุข

1

700,000

1

700,000

1

700,000

1

700,000

13

3,560,000

11

2,838,000

12

3,340,000

12

2.1 แผนงานการศึกษา

13

57,738,955

19

62,578,605

23

69,006,900

รวม

13

57,738,955

19

62,578,605

23

3.1 แผนงานสาธารณสุข

7

1,150,000

7

1,400,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5

9,410,000

5

3.3 แผนงานงบกลาง

1

500,000

3.4 แผนงานการพาณิชย์

3
16

รวม

1,640,000

45

7,618,000

-

9

5,300,000

1

700,000

5

3,500,000

4,340,000

11

2,340,000

59

16,418,000

25

73,715,000

18

72,526,900

98

335,566,360

69,006,900

25

73,715,000

18

72,526,900

98

335,566,360

7

1,490,000

7

1,190,000

7

1,190,000

35

6,420,000

11,285,000

5

14,112,000

5

14,112,000

5

14,112,000

25

63,031,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

5

2,500,000

140,000

3

203,000

3

203,000

1

203,000

1

203,000

11

952,000

11,200,000

16

13,388,000

16

16,305,000

14

16,005,000

14

16,005,000

76

72,903,000

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม
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1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14

19,187,000

35

37,150,000

4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

1

200,000

-

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-

-

1

15,000

1

รวม

15

19,387,000

36

37,165,000

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

50,000

2

5.2 แผนงานงบกลาง

1

51,100

3

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

12

รวม
รวมทัง้ สิ้น

-

36
-

39,859,000
-

17

12,650,000

16

25,635,000

118

134,481,000

-

-

-

-

1

200,000

15,000

1

15,000

1

15,000

4

60,000

37

39,874,000

18

12,665,000

17

25,650,000

123

134,741,000

600,000

3

5,060,000

2

800,000

2

800,000

11

7,310,000

1

200,750

1

200,750

1

200,750

1

200,750

5

854,100

101,100

3

800,750

4

5,260,750

3

1,000,750

3

1,000,750

16

8,164,100

1,070,000

4

1,070,000

4

1,720,000

4

1,720,000

4

1,670,000

20

7,250,000

-

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

1

300,000

1

300,000

-

-

1

300,000

2

600,000

1,880,000

14

2,120,000

12

2,130,000

12

2,030,000

12

2,230,000

62

10,390,000

16

2,950,000

19

3,490,000

18

4,150,000

16

3,750,000

17

4,200,000

84

18,240,000

76

94,937,055

104

120,260,355

110

137,936,650

88

111,475,750

80

121,722,650

456

586,032,460

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริม คุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตาม นายกเทศมนตรี ประธานสภา

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ที่ปรึกษาฯ
และ/หรือต่างประเทศ

และพัฒนาเครือข่าย

เลขาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11 - เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น ประจา พนักงานจ้าง ผู้บริหาร

บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

300,000 450,000 450,000 450,000 450,000 บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ สานักปลัด
เทศบาลสามารถ รู้ความสามารถและเสริมสร้าง

นาหลักธรรมา- ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ภิบาลไปปฏิบัติ

ต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริต สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่าย

งานเป็นไปตาม

- เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน สนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่ที่

วัตถุประสงค์ เพิ่ม

การตรวจสอบ อปท. เพื่อต้านการทุจริต เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน

ขึ้น ร้อยละ 80

เทศบาล
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1 ฝึกอบรมสัมมนาและ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

450,000

_

_

_

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ประตูรั้วสแตนเลส ทาให้ประตูทางเข้า-ทางออก สานักปลัด

เทศบาลเมืองสระแก้ว ทดแทนของเดิม สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จาก

ทางเข้า-ทางออก สานักงานเทศบาลเมืองสระ- เทศบาล

ที่ชารุดและเสื่อมสภาพให้มีสภาพดี เดิมประตูเหล็กเป็นประตูสแตนเลส

แข็งแรง สวยงาม แก้ว มีสภาพดี สวยงาม ได้

สวยงามและได้มาตรฐาน

และได้มาตรฐาน มาตรฐานและเกิดความ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
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2 ปรับปรุงประตูรั้วสานักงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนประตูรั้วสานักงาน ติดตั้งเปลี่ยนประตูรั้ว ทางเข้า-ทางออก

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สร้าง

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000 30,000 ประชาชนเกิด

-

หลัก
1. ทาให้ลดช่องว่างและ

ประชาชนเคลื่อนที่

ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิด พนักงานเทศบาล ออกไปรับฟัง

ความเข้าใจและ สร้างความสามัคคี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อย

เห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่าง

มีความสัมพันธ์ที่ดี 2. ทาให้ได้รับทราบปัญหา

ที่ 5 (บ้านเนินสมบูรณ์)

เทศบาลกับประชาชน รวมทั้งการ ประชาชนด้านต่าง ๆเช่น งาน

ตลอดจนให้ความ ที่แท้จริง และสามารถร่วม

ให้บริการ อย่างทั่วถึง

ทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บภาษี

ร่วมมือในการ

การรับคาร้องต่างๆ และการตรวจ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องการของประชาชน

สุขภา เป็นต้น จานวน 21 ชุมชน

เพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นและให้บริการ

รวม 4 วัน

กัน แก้ไขได้ตรงกับความ
3. ประชาชนได้รับบริการ

อย่างทั่วถึงและเกิดความ

พึงพอใจ

สานักปลัด
เทศบาล
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3 ออกหน่วยบริการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล

ผูบ้ ริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล

300,000 300,000 300,000 ผู้บริหารเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการมี

เมืองสระแก้วได้รับความรู้

ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

พนักงานเทศบาล ความรู้ความเข้าใจ ใน

ความเข้าใจในหลักธรรม

เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จานวน 100 คน

ลูกจ้างประจาและ หลักธรรมทางพระพุทธ

คาสอนของพระพุทธศาสนาดี

พนักงานจ้างมีความ

ศาสนา มีทัศนคติที่ดีใน

ยิ่งขึ้น และสามารถนามาปรับ

รู้ ความเข้าใจในหลัก

การอยู่ในสังคม มีจิตใจ

ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

ธรรมและสามารถ เกื้อกูล และสามารถนา

รวมถึงชีวิตการทางานได้

นามาปรับใช้ในชีวิต มาปรับใช้ในชีวิตประจา

อย่างมีความสุข

ประจาวันได้อย่างมี วันรวมถึงชีวิตการทางาน

ความสุขเพิ่มขึ้น ได้อย่างมีความสุข

สานักปลัด
เทศบาล
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4 ปฏิบัติธรรมนาสุข

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ทาบุญ

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ประชาชนได้รู้ถึง ประชาชนได้รับทราบ และ สานักปลัด

หลัก

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ประชาชนได้ทราบความสาคัญของวัน ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พัฒนา

ความสาคัญของ เห็นถึงความสาคัญของ

บ้านเนินสมบูรณ์

เทศบาล และเห็นถึงความสาคัญของ ทาความสะอาดห้องปฏิบัติงาน และ

วันเทศบาล เพิ่ม องค์กรปกครองส่วน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขึ้น

บริเวณสวนสาธารณะ จัดบอร์ด
แสดงผลงาน โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย คณะผูบ้ ริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัด

เทศบาล รวมทั้งประชาชนไม่
น้อยกว่า 120 คน

ท้องถิ่น

เทศบาล
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5 จัดงานวันเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระ ผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระ

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

600,000

50,000

50,000 ผู้บริหารและ

หลัก
การเลือกตั้งเป็นไปตาม

สานักปลัด

สมาชิกสภา

ระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง

เทศบาล

ตามกฎหมายเลือกตั้ง

ดารงตาแหน่งหรือเลือกตั้งแทน

ดารงตาแหน่งหรือเลือกตั้งแทน

เทศบาลครบ

ตาแหน่งที่ว่าง

ตาแหน่งที่ว่าง

จานวนตามที่ได้
การเลือกตั้ง
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6 การเลือกตั้งสมาชิกสภา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000 25,000 ประชาชนใน

หลัก
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วม

สานักปลัด

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมอันเป็น รัฐตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ

เขตเทศบาลฯ

ในกิจกรรมการบริหารจัดการ

เทศบาล

ท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอเมือง สาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในอานาจ การร่วมในการช่วยเหลือ

ได้รับความ

ร่วมกันอย่างบูรณาการและ

(ที่ทาการ

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สะดวกในการ

ประชาชนได้รับประโยชน์ ปกครองอาเภอ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ระเบียบกฎหมายให้ประชาชนได้รับ ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

มาติดต่อ

ในการติดต่อราชการ

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ราชการเพิ่มขึ้น

หน้าที่ของเทศบาลและเป็นไปตาม ประชาชนขององค์กรปกครอง
ความสะดวกในการมาติดต่อราชการ

เมืองสระแก้ว)
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7 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง อุดหนุนให้กับหน่วยงานของ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ ดาเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 เข้าดาเนินการจัด สามารถรวบรวมปัญหา กองวิชาการและ

หลัก

เพื่อการจัดทาแผนพัฒนา

ประชาชนในท้องถิ่นที่เกินศักยภาพ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ

ประชุมประชาคม ความต้องการของประชาชน

ท้องถิ่น

ของชุมชนมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชนครบทุกชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อรับ ในท้องถิ่นที่เกินศักยภาพ
ทราบปัญหาความ ของชุมชนมาจัดทาแผน

ต้องการของ
ประชาชน ในพื้นที่

ครบทุกชุมชน
ร้อยละ 100

พัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน
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8 ประชุมประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มเป้า

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ
การจัดทาแผนชุมชนสู่

(ผลผลิตของโครงการ)

หมาย ปีละไม่น้อยกว่า 80 คน

แผนชุมชุมร่วมกันระหว่างประชาชน ประกอบด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในชุมชนและเทศบาลเมืองสระแก้ว 1. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

600,000 600,000 600,000 ผูเ้ ข้ารับการอบรม 1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ กองวิชาการ
และศึกษาดูงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และแผนงาน
มีความรู้ความเข้า หน้าที่ในการบูรณาการแผน

ใจในการจัดทา ชุมชุมร่วมกันระหว่างประ-

ในการจัดทาแผนชุมชนในด้านต่างๆ 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัด

แผนชุมชนสู่แผน ชาชนในชุมชนและเทศบาล

2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน และ

พัฒนาท้องถิ่น เมืองสระแก้วในการจัดทา

ทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 3. คณะกรรมการแผนพัฒนา

อย่างยั่งยืนคิด แผนชุมชนในด้านต่างๆ

ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เข้า เทศบาลเมืองสระแก้ว

เป็นร้อยละ 90 2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 4. ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว

นาความรู้ไปถ่ายทอดให้ประ
ชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

- 80-

9 อบรมและศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ในการระดมแนวคิดนาไปสู่

ความรู้ความเข้าใจ สามารถเสริมสร้าง

การพัฒนาท้องถิ่น

ศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานให้

3. บุคลากรมีความรู้ความเข้า

ตอบสนองการจัดทาแผนชุมชนสู่แผน

ใจและสามารถเสริมสร้าง

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ศักยภาพของตนเองในการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองการ
จัดทาแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- 81-

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มี

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

498,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ -ห้องประชาสัมพันธ์มีความ กองวิชาการและ

ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เมืองสระแก้ว ชั้น 1 ตาบลสระแก้ว

ความสะดวก

ทันสมัยไว้สาหรับบริการ

ทันสมัย และประชาชนได้รับความ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รวดเร็วในการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

สะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ตามแบบแปลนที่กาหนด

ติดต่อประสาน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

งาน ร้อยละ 100 ในการติดต่อประสานงาน

แผนงาน

- 82-

10 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ให้มี ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์เทศบาล

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลการปฏิบัติงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว

งานของประชาชน ส่วนราชการต่างๆ ปฎิบัติงานประจาปีของเทศบาล

เมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและส่วน ประชาชน ส่วนราชการ กองวิชาการและ
ราชการต่างๆ ได้รับ

ต่างๆได้รับทราบข้อมูล

ทราบ ข้อมูลข่าวสาร

การดาเนินงานท้องถิ่น

ของเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้วได้
ร้อยละ 100

แผนงาน

- 83-

11 จัดทาวารสารรายงานแสดง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสาน จัดทาวารสารรายงานแสดงผลการ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000 25,000 อปท.ที่ขอรับ

หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วม

กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจกรรมอันเป็น ศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสาร

การสนับสนุน

ในกิจกรรมการบริหารจัดการ

(เงินอุดหนุน)

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับการอุดหนุน ร่วมกันอย่างบูรณาการและ

สาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในอานาจ การซื้อหรือการจ้างขององค์กร
หน้าที่ของเทศบาลและเป็นไปตาม ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

ประชาชนได้รับประโยชน์ใน

ระเบียบกฎหมายให้ประชาชนเข้า

ข้อมูลข่าวสาร

ถึงข้อมูลต่างๆ

รวม

12 โครงการ

-

-

510,000 1,638,000 2,190,000 1,640,000 1,640,000

-

-

-

- 84-

12 ศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง หน่วยงานของรัฐที่ดาเนินโครงการ

หลัก

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 ปรับปรุงรถบรรทุก
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน
ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ 80-9584 สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ในการปฏิบัติงาน
(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

450,000

-

-

-

-

ปรับปรุงรถบรรทุก เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิ การบริการประชาชนมี
ภาพในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพมากขึ้น
งานจานวน 1 คัน

กองช่าง

2 ปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า

320,000

-

-

-

-

ปรับปรุง

กองช่าง

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถกระเช้าไฟ ปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า

ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว ฟ้าให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ในการปฏิบัติงาน
(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

เพื่อให้งานบริการประชาชน

รถกระเช้าไฟฟ้า มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน
จานวน 1 คัน

-85-

2561

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

450,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

รถเครนไฮดรอลิคส์ เพื่อให้งานบริการประชาชน

กองช่าง

ทะเบียน 80-8808 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สระแก้ว ใช้งานได้
ตามปกติ
ร้อยละ 100

4 ปรับปรุงรถบรรทุกน้า

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้า

ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว น้า ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่ม

ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว

200,000

-

-

-

-

รถบรรทุกน้า

ทาให้การปฏิบัติงานรถน้า

ทะเบียน 80-5774 ต้นไม้ในฤดูแล้งมีประสิทธิ -

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สระแก้ว ใช้งานได้ ภาพมากขึ้น และมีภูมิทัศน์

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามปกติ
ร้อยละ 100

ที่สวยงาม

กองช่าง

-86-

3 ปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถเครน ค่าปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์
ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว ไฮดรอลิคส์ให้นานขึ้นรวมทั้งเพิ่ม ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว ขยะให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่ม

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

430,000

-

-

-

-

ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

รถบรรทุกขยะ

เพื่อให้งานบริการประชาชน

กองช่าง

ทะเบียน 81-4714 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สระแก้ว ใช้งานได้

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามปกติ
ร้อยละ 100

6 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรขยะปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

500,000

-

-

-

-

รถบรรทุกขยะ

เพื่อให้งานบริการประชาชน

ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว

ทะเบียน 80-5809 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ในการปฏิบัติงาน

สระแก้ว ใช้งานได้

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามปกติ ร้อยละ
100

กองช่าง
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5 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว ตะขาบ ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่ม

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000

-

-

-

-

ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

รถขุดตักตีนตะขาบ เพื่อให้งานบริการประชาชน

ทะเบียน ตค 4476 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สระแก้วใช้งานได้ตาม

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ปกติ ร้อยละ 100

8 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรขยะปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

กองช่าง

-

500,000

-

-

-

รถบรรทุกขยะ

เพื่อให้งานบริการประชาชน

ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว

ทะเบียน 80-8584 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ในการปฏิบัติงาน

สระแก้ว ใช้งานได้

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามปกติ ร้อยละ 100

กองสาธารณสุขฯ

-88-

7 ปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถขุดตักตีปนรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ประชาชนที่มาใช้บริการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้ใช้

ทาให้อาคารอเนกประสงค์

1. ฝ้าเพดาน

ประโยชน์จาก

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ประตูภายในอาคาร

อาคารอเนกฯ

เหมาะกับการทากิจกรรม

3. ปรับปรุงผนังภายในอาคาร

ได้ร้อยละ 100

เพื่ออานวยความสะดวกแก่

ดาเนินการปรับปรุงดังนี้

4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้

ภายในอาคาร (ตามแบบเทศบาล

มาใช้บริการ

กองสาธารณสุขฯ

เมืองสระแก้วกาหนด)

รวม

9 โครงการ

-

-

2,350,000 500,000 450,000 2,000,000

-

-

-

-

-89-

9 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000 ชุมชนมีเครือข่ายเพื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์

กอง

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน (อถล.)ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา

รักษ์สิ่งแวดล้อมโลก (อถล.) มีความรู้เกิดจิต สาธารณสุขฯ

(อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้วทุกกลุ่มวัย

อย่างน้อย

สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิด

- เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยปกป้อง จานวน 240 คน

1 เครือข่าย/

การสร้างเครือข่ายพิทักษ์

และรักษาสิ่งแวดล้อม

ชุมชน ในเขต รักษา ปกป้อง สิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

เทศบาลเมือง ในชุมชน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

สระแก้ว

ศักยภาพการรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รวม

1 โครงการ

_

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

_

_

_
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1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ - เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึก เพื่ออาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และอาคารประกอบ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 นักเรียน ครู

ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียน

ครู นักเรียน ในเขต

มีอาคารจัดการ เทศบาลมีสถานที่จัด

- เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของเด็ก การสอน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1

เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน

เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียน

ร้อยละ 100

กองการศึกษา

(เงินอุดหนุน)
จากกรมฯ

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
2 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร

- เพื่อให้นักเรียน ครูมีสถานที่ใช้การ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร

อเนกประสงค์ (อาคารสระแก้ว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

-

-

1,160,000

-

-

นักเรียน ครู มี ครู นักเรียน ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
อาคารจัดการ มีสถานที่จัดกิจกรรม

(จ่ายจากเงิน

บ้านเรา) โรงเรียนเทศบาล 2 - เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของเด็ก สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

เรียนการสอน การเรียนการสอน

สะสม)

(บ้านลัดกะสัง)

ร้อยละ 100

เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล

ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เพื่อให้นักเรียน ครูมีสถานที่ใช้การ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ในสถานศีกษา

ห่างไกลยาเสพติด

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000 เด็ก เยาวชน

30,000

30,000

เด็ก/เยาวชน นักเรียน

กองการศึกษา

นักเรียนห่างไกล มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

(เงินอุดหนุน)

- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/นักเรียนมีความ

ยาเสพติด

รร.ท.1, รร.ท2

รู้ความสามารถขยายผลให้กับเด็กใน

ร้อยละ 100

(เงินอุดหนุน)

200,000 ร้อยละ 80

ประชาชนสานึกในพระมหา กองการศึกษา

การอบรม ปีละ 1 ครั้ง จานวน 100 คน

ท้องถิ่น
4 สืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็ก ๆ เพื่อให้ความรู้หลักปรัชญาเศษฐกิจ บ้านต้นแบบพอเพียง ชุมชนที่อยู่ใน
สู่ความพอเพียง

พอเพียง จนสามารถนาไปปรับ เขตบริการของโรงเรียน 6 ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

สามารถเป็นต้น กรุณาธิคุณและตระหนักถึง

โรงเรียนเทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

แบบตามหลัก ความห่วงใยของพระบาท (หนองกะพ้อ

กะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียน

ปรัชญาเศรษฐกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีชีวิต

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

พอเพียง

ประจาวันตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อนุสรณ์)
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3 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด -เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/นักเรียนและ จัดอบรมเด็ก/เยาวชน/นักเรียนเข้ารับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

5 ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการ เด็กนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการฝึก 1,499,655
รู้สะเต็มศึกษา (STEM

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูน ปฏิบัติทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เด็กมีทักษะในการ เด็กสามารถเรียนรู้และมี กองการศึกษา

วิเคราะห์คิดสร้าง ทักษะที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ (เงินรายได้)

Edueation) โรงเรียนเทศบาล 1 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา (STEM Edueation)

สรรค์ ด้านวิทยา คณิตศาสตร์ วิศวกรรม-

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ศาสตร์ คณิตศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

ศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร้อยละ 80

6 ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการ เด็กนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการฝึก
รู้สะเต็มศึกษา (STEM

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูน ปฏิบัติทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

-

1,499,705

-

-

-

เพิ่มทักษะวิเคราะห์

เด็กสามารถเรียนรู้และมี กองการศึกษา

คิดสร้างสรรค์ ด้าน ทักษะที่ดีด้านวิทยาศาสตร์

Edueation) โรงเรียนเทศบาล 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา (STEM Edueation)

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ วิศวกรรม-

(บ้านลัดกะสัง)

วิศวกรรมศาสตร์และ

ศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ร้อยละ 80

(เงินรายได้)
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2561

ตัวชีว้ ัด

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

454,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียน ครู มี ครู นักเรียน ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
อาคารจัดการ มีสถานที่จัดกิจกรรม (จ่ายจากเงิน

คท.4/12 โรงเรียนเทศบาล 2 - เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของเด็ก สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

เรียนการสอน การเรียนการสอน

บ้านลัดกะสัง)

ร้อยละ 100

เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล

สะสม)
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7 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน - เพื่อให้นักเรียน ครูมีสถานที่ใช้การ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร
4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ติดตั้งระบบประปาในสถานศึกษา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

100,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาสังกัด นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กองการศึกษา

เทศบาล 1

ไม่ทั่วถึงและพอเพียง

เข้าสู่อาคารอเนกประสงค์และพื้นที่

เทศบาลเมือง ประชาชน ได้รับบริการ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

จาเป็นในการใช้น้า ตามแบบแปลน

สระแก้วมีน้า

ระบบประปาในสถานศึกษา

ประปาภายในสถานศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประปาได้

ที่สะดวกและได้มาตรฐาน

3. เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน

มาตรฐานในการ

และบริการการบริโภคแก่

อุปโภคบริโภค

นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
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8 ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน 1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าประปา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) อาหาร จาหน่ายอาหารที่ได้

มาตรฐาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

400,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล1 สถานศึกษามีโรงอาหาร กองการศึกษา

ที่ได้มาตรฐาน ถูกหลัก

และจาหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร

(หนองกะพ้ออนุสรณ์ )

(อาคารอเนกประสงค์)

มีสถานที่ประกอบ อนามัยสร้างความมั่นใจ

2. เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานความ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

อาหารและ

ปลอดภัยและอนามัย

จาหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองสระแก้ว
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกต้องตามหลัก

อนามัย

ในการจัดการศึกษาของ
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9 ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน 1. เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบ ปรับปรุงต่อเติมบริเวณประกอบอาหาร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภาย

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในโรงเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการถมดินภายในโรงเรียนเทศบาล 2

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

450,000

450,000

450,000

450,000 โรงเรียนมีพื้นที่ - คณะครู นักเรียนและ กองการศึกษา

(บ้านลัดกะสัง)

ใช้สอยภายใน ประชาชนมีพื้นที่ภายใน

2. เพื่อให้นักเรียนและประชาชน

โรงเรียน

โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

ในพื้นที่มีพื้นที่ใกล้เคียงในการ

ร้อยละ 100

- โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอย

ทากิจกรรม

เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน และการทากิจกรรม

11 ก่อสร้างรั้วตะแกรงรอบสนาม 1. เพื่อให้มีสนามฟุตซอลที่ดี
ฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 2 มีมาตรฐาน

(บ้านลัดกะสัง)

2. เพื่อเป็นการป้องกันและดูแล
สนามฟุตซอลให้ใช้งานได้ยาวนาน

มีสนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐาน จานวน

1 แห่ง

-

-

-

300,000

-

มีสนามฟุตซอล - คณะครู นักเรียนและ กองการศึกษา
ที่มีมาตรฐาน ประชาชนมีสนามฟุตซอล
ร้อยละ 100

ที่ดีมีมาตรฐานและปลอดภัย

- สนามฟุตซอลมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น
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10 ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพทั่วไป

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

โรงเรียนมีรั้ว

บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 ภายในบริเวณโรงเรียนให้น่าดู

ด้านข้าง 3 ด้าน

รอบขอบชิดที่ (บ้านลัดกะสัง) ได้รับ

(บ้านลัดกะสัง)

น่าอยู่ และน่าเรียน

-ด้านที่ 1 ความสูง 2 เมตร ยาว 205 เมตร

-

620,000

-

-

-

แสดงขอบเขตมี ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

2. เพื่อจัดพื้นที่และวางผังให้

-ด้านที่ 2 ความสูง 2 เมตร ยาว 230 เมตร

-

-

-

690,000

-

ความเรียบร้อย 2. สภาพแวดล้อมภายใน

ถูกต้องและเกิดความปลอดภัย

-ด้านที่ 3 ความสูง 2 เมตร ยาว 290 เมตร

-

-

-

-

ในสถานศึกษา

รวมด้านที่ 1-3 ความสูง 2 เมตร

3. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้า ยาว 725 เมตร
ในการอ้างสิทธิ์ของพื้นที่
4. เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและได้มาตรฐานการศึกษา

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

870,000 ปลอดภัยได้

มาตรฐาน
ร้อยละ 100

1. โรงเรียนเทศบาล 2

บริเวณโรงเรียนสวยงาม
น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

กองการศึกษา
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12 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

14 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

210,000

210,000

210,000

210,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนมีทักษะการเล่น กองการศึกษา

การสอนดนตรีไทยและส่งเสริม นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1

นักเรียนมีความรู้ ดนตรีไทย สามารถ

ให้นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรี (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

และทักษะการ แสดงออกในกิจกรรมหรือ

ไทย

เล่นดนตรีไทย การงานพิธีต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน

จัดซื้อเครื่องดนตรี

-

-

-

-

344,900 ร้อยละ 90 ของ นักเรียนและบุคลากร

การสอนดนตรีไทยมีเครื่อง

จานวน 22 รายการ

นักเรียนและ

ดนตรีไทยที่ได้มาตรฐานและ

โรงเรียนเทศบาล 1

บุคลากรมีเครื่อง ไทยในการฝึกซ้อมและ

เพียงพอ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ดนตรีไทยสาหรับ การแสดงในงานหรือ

สามารถใช้เครื่องดนตรี

ฝึกซ้อมและใช้ใน กิจกรรมต่างๆ

การแสดง

กองการศึกษา
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13 เสริมสร้างศักยภาพดนตรีไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน เสริมสร้างทักษะด้านดนตรีไทยให้กับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(อาคารประถมศึกษา)

เพื่อต่อเติมห้องใต้อาคารเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)
ต่อเติมห้องใต้อาคารเรียน 4/12 อาคาร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100 ของ มีห้องปฏิบัติงานใต้อาคาร กองการศึกษา

4/12 เป็นห้องพักครู ห้องประชุม ประถมศึกษาขนาด กว้าง 11.10 เมตร

จานวนห้องสานัก ประถมศึกษา เพื่อเอื้อ

และห้องสานักงานต่างๆ

ยาว 16.40 เมตร จานวน 1 ห้อง

งานต่างๆเอื้อต่อ ต่อการปฏิบัติงานของ

ขนาด 4 เมตร ยาว 8.50 เมตร

การปฏิบัติงาน บุคลากร

จานวน 2 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 1

ของบุคลากร

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
16 ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า

เพื่อความปลอดภัยของสถาน

ปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียนเทศบาล 1

ศึกษา

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) บริเวณทางเข้า

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1

และทางออกโรงเรียน จานวน 2 บาน

มีความปลอดภัย กิจกรรมการเรียนการสอน

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ขนาด 2.5 x 6 เมตร

และทางออก

-

-

-

240,000

-

ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษามีความ

ปลอดภัย เอื้อต่อการจัด

กองการศึกษา
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15 ต่อเติมอาคารเรียน 4/12

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

200,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของ นักเรียนมีความสุขและ กองการศึกษา

ในระหว่างการทากิจกรรมการ อนุบาล 8 ห้อง ขนาด 8 x 11 เมตร

นักเรียนและผู้ ปลอดภัยในการทากิจกรรม

เรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ปกครองพึงพอใจ การเรียนรู้

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ห้องปูพื้นกระเบื้อง

ยางภายในห้อง
เรียนอนุบาล
18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพื่อให้เด็กมีการศึกษาที่ดีและแบ่งเบาเด็ก/นักรียน ได้รับเงินสนับสนุนอย่างทั่วถึง 11,120,700 11,391,500 11,614,900 11,942,300 12,040,000 ร้อยละ 80 เด็ก ส่งเสริมเด็กนักเรียนและ กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย ภาระของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

มีการศึกษาที่ดี ครอบครัวให้มีความรู้

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน

ความสามารถ ให้การ

การศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

2. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษาเป็นอนาคตของชาติ

สระแก้ว ได้แก่ ศพด.1-4 และ

3. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL

(เงินอุดหนุน)
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17 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอนุบาล เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ปูพื้นกระเบื้องยางภายในห้องเรียน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
4. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi

เทศบาล 2

5. การพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. อปท. ที่จัดทาแผนการศึกษาดีเด่น
(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
9. การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
10. การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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โรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
11. การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท
12. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ในสถานศึกษา สังกัด อปท.
13.การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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(ต่อ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17.การจัดการศึกษาสาหรับ สพด.
18.การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด

สถานศึกษาของ อปท.
19. การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.
20. โครงการเสริมสร้างศักยภาพดนตรีไทย
21. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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(ต่อ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,906,300

8,417,900

8,941,000

9,300,000

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 7,425,300

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้

นักเรียนในโรงเรียนที่

กองการศึกษา

สังกัดเทศบาล , ศูนย์พัฒนา ได้ดื่มนมตลอดทั้งปี และมี

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 - 4

รับอาหาร

เทศบาลรับผิดชอบได้รับ (เงินอุดหนุน)

เด็กเล็ก, ศูนย์การศึกษา

- หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท 1

เสริม (นม)

อาหารเสริม (นม) เพียง

- บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2

ร้อยละ 100% พอ ตลอดปีการศึกษา

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

พิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว

- ร.ร.อนุบาลเมืองสระแก้ว

นักเรียนมีสุขภาพ

- ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

พลานามัยที่แข็งแรง

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว

สมบูรณ์

20 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน 840,000
เมืองสระแก้ว

กลางวันสาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

-โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

920,000 1,000,000 1,100,000 1,500,000 อุดหนุนอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียน

กองการศึกษา

กลางวันสาหรับ อนุบาลเมืองสระแก้ว

(เงินอุดหนุน)

เด็กนักเรียน

มีอาหารกลางวัน

ร้อยละ 100

รับประทาน
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19 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้มีนักเรียนตามโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

วัดสระแก้ว

กลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรีย-โรงเรี
น ยนอนุบาลวัดสระแก้ว

กลางวันสาหรับ อนุบาลวัดสระแก้วมี

อนุบาลวัดสระแก้ว

เด็กนักเรียน

อาหารกลางวัน

ร้อยละ 100

รับประทาน

22 สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- เงินเดือนและค่าจ้าง

ศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เงินตอบแทนครูผู้สอนเด็กอนุบาล

ร้อยละ 100

- ด้านครุภัณฑ์ด้านต่าง ๆ

(เงินอุดหนุน)

2,196,900 2,297,500 2,429,800 2,662,100 2,800,000 สนับสนุนการ การจัดการศึกษาปฐมวัย กองการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด มีคุณภาพ

- เงินอุดหนุนรายหัวเด็กระดับอนุบาล

กองการศึกษา

(เงินอุดหนุน)
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21 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน 9,500,000 10,160,000 10,880,000 11,600,000 11,900,000 อุดหนุนอาหาร เด็กนักเรียน โรงเรียน

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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- เงินอุดหนุนเป็นค่าวัสดุพัฒนาเด็ก
ระดับอนุบาล
- เงินอุดหนุนเป็นค่าวัสดุประจา
ห้องเรียนระดับอนุบาล
- ค่าเวชภัณฑ์สาหรับเด็กอนุบาล
- ค่าวัสดุพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
23 สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ - จ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจา

19,435,200 20,512,200 20,912,800 21,722,000 22,422,000 สนับสนุนการจัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด มีคุณค่าและได้มาตรฐาน

- จ่ายเงินค่าตอบแนรายชั่วโมง

การศึกษา

เมืองสระแก้ว ได้แก่ ศูนย์พัฒนา

เทศบาลเมืองสระแก้ว

- อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

ร้อยละ 100

เด็กเล็ก 1-4 โรงเรียนในสังกัด

- ค่าวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ

ได้รับสนับสนุนค่าการบริหาร

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อทาสีภายในภายนอกอาคาร ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนและ

และอาคารประกอบศูนย์พัฒนา เรียนและอาคารประกอบให้

อาคารประกอบ จานวน 3 อาคาร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

200,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ครู บุคลากร

อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา

ผู้ปกครอง และ ประกอบ สะอาด สวยงาม

เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว สะอาด และสวยงามเหมาะสม ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง

ประชาชนมี

ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) ต่อการเรียนรู้ของเด็ก

สระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความพึงพอใจ เด็ก

เทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 1

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ

(บ้านหนองนกเขา)
25 สนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็กถึงชั้นประถมเพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 4,691,200 4,931,400 5,172,500 5,417,600 5,600,000 เด็กเล็กถึงชั้น เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปี
กองการศึกษา

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาปีที่ 6 ได้มีอาหารกลางวัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 - 4
รับประทาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีการพัฒนาการทาง (เงินอุดหนุน)

- หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท 1

ที่ 6 มีอาหาร ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

- บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2

กลางวันรับประ-ได้สารอาหารครบถ้วน
ทาน ร้อยละ100
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24 ปรับปรุงอาคารเรียนและ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

150,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อทาสีภายในและภายนอก

ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนและ

ครู บุคลากร

อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา

อาคารประกอบ ศพด.

อาคารเรียนและอาคาร

อาคารประกอบ จานวน 2 อาคาร

ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)

ประกอบให้สะอาดและสวยงาม ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประชาชนมี

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ความพึงพอใจ ของเด็ก

ผู้ปกครองและ ประกอบสะอาด สวยงาม
เหมาะสมต่อการเรียนรู้

ร้อยละ100
27 ก่อสร้างหลังคาทางเดิน

เพื่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า

จัดสร้างหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล 2

ป้องกันแดดและฝนให้กับ

ประตู 1ถึงอาคาร 4/12 ขนาดกว้าง

หลังคาทางเดิน ประชาชนมีหลังคาทางเดิน (เงินอุดหนุน)

(บ้านลัดกะสัง)

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ

2 เมตร ยาว160 เมตร จานวน 1 หลัง

ตามขนาดที่

ประชาชนที่เข้ามาโรงเรียน

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

โรงเรียนกาหนด

1,600,000

-

1. มีการสร้าง คณะครู นักเรียน และ

2. ผู้ใช้บริการร้อยละ

90 มีความพึงพอใจ

เท้าป้องกันแดดและฝน

กองการศึกษา
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26 ปรับปรุงอาคารเรียนและ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,270,000 โรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์ 2 กับ 3 สาหรับการทากิจกรรมต่างๆ ภายใน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 46 เมตร

(หนองกะพ้ออนุสรณ์ )

และติดตั้งหลังคาทางเดินเท้า โรงเรียน

มีหลังคาบังแดด และฝนในการทากิจกรรม

2. ติดตั้งหลังคาทางเดินถนน

โรงเรียนเทศบาล 1

2. เพื่อติดตั้งหลังคาเดินถนน(ทางฟุต (ฟุตบาท)ทางเดินเข้าโรงเรียนประตู 1

และฝนได้

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

บาท) ทางเดินเข้าโรงเรียน

มาตรฐานและ

อาคารอเนกประสงค์2 กว้าง 2 เมตร

3. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ยาว 46 เมตร และประตู 2 อาคาร
และผู้ปกครองมีสถานที่

อนุบาล กว้าง 2 เมตร ยาว 48 เมตร

หลบแดด หลบฝน พักผ่อน

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

หย่อนใจ และเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

แข็งแรง

ประชาชน มีหลังคากันแดด

ในโรงเรียน
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28 ติดตั้งหลังคาเชื่อมระหว่าง 1. เพื่อติดตั้งหลังคาบังแดดและฝน 1. ติดตั้งหลังคาบังแดดและฝน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จัดซื้ออุปกรณ์ประจาห้องวิทยาศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของ นักเรียนและบุคลากรมีห้อง กองการศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนและ

มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและ

จานวน 2 ชุด

บุคลากรมีห้อง และได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์

เพียงพอต่อการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ปฏิบัติการทาง ในห้องวิทยาศาสตร์ในการ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์

วิทยาศาตร์ และ สร้างความรู้

ได้ใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ในห้อง
วิทยาศาสตร์
ในการเรียนรู้
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29 จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับห้อง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่เพียง ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีห้องเรียน

- นักเรียนมีห้องเรียนในการ กองการศึกษา

4 ชั้น 12 ห้องเรียน ประจา พอในการจัดการเรียนการสอน เรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

อาคารเรียน

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 2

- เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอ

จานวน 1 หลัง

4 ชั้น 12 ห้องเรียน - นักเรียน/ ครูมีห้องในการ

(บ้านลัดกะสัง)

รองรับความต้องการของเด็ก/

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เยาวชน/ประชาขน
31 ติดตั้งตะแกรงกัน้ ระเบียงอาคาร เพื่อติดตะแกรงกั้นบริเวณ

ติดตั้งตะแกรงกั้นบริเวณระเบียง 3 ชั้น

-

-

525,000

-

-

ผู้ใช้บริการ

นักเรียนมีอาคารเรียนที่ กองการศึกษา

4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ระเบียงเพื่อป้องกันอันตราย

อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

ร้อยละ 90 มี ปลอดภัย

ประจาโรงเรียนเทศบาล 2 ต่อนักเรียน

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความพึงพอใจ

(บ้านลัดกะสัง)
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30 ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

320,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ก่อสร้างอัฒจันทร์ จานวน 5 ชั้น ขนาด

ร้อยละ 90 ของ สถานศึกษามีอัฒจันทร์ กองการศึกษา

และชุมชน มีอัฒจันทร์สาหรับ

2.5 x 4.5 x 2.5 เมตร จานวน 4 แห่ง

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ประจางานกีฬาอเนกประสงค์

ชมการแข่งขันกีฬาและ

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

หรือชุมชน มีสถานที่

ที่ได้มาตรฐานและแข็งแรง

กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ชมการแข่งขันกีฬา สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

และกิจกรรมต่างๆ ต่างๆและบริการประชาชน

ในสถานศึกษา

33 ก่อสร้างสระว่ายน้า

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทาง ก่อสร้างสระว่ายน้าอเนกประสงค์

-

-

1,890,000

1,890,000 1,890,000 มีสระว่ายน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถาน กองการศึกษา

อเนกประสงค์พร้อมติดตั้งและ ร่างกายและสติปัญญาให้กับเด็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.90 เมตร ยาว

อเนกประสงค์

วางระบบสระว่ายน้า อุปกรณ์ 2. เพื่อให้เด็กมีทักษะและสามารถ ไม่น้อยกว่า 9.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า

ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่สาหรับฝึกทักษะในการว่ายน้า

เอาชีวิตรอดในน้าได้อย่างถูกวิธี 1.00 เมตร พร้อมติดและวางระบบสระว่ายน้า

ที่แข็งแรง และสามารถเอา

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง จานวน 3 แห่ง

ชีวิตรอดในน้าได้อย่างถูกวิธี
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32 ก่อสร้างอัฒจันทร์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

และอาคารประกอบ

ก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียนและ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

160,000

-

-

ให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ครู และ อาคารประกอบจานวน 3 หลัง ความยาว

ศพด. ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) เพื่อเพิ่มที่ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีหลังคาป้องกัน เด็ก ผู้ปกครอง และครู กองการศึกษา

แดดและฝน

30 เมตร

ระหว่างอาคาร

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ได้ร้อยละ 100

ไม่ร้อน ไม่เปียกฝน

35 ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 1. เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ขนาด

ศพด. เทศบาลเมืองสระแก้ว ในการเล่นเครื่องเล่นสนาม

10x18 เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความปลอดภัย เด็กเล่นที่ปลอดภัยและ

ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4

และมีสุขภาพที่ดี มาตรฐาน

2. เพื่อให้เด็กได้เล่นของเล่นในร่ม ป้องกัน

ความร้อนจากแสงแดดในขณะ (ตลาดสระแก้ว)
ที่เด็กเล่น

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)

-

-

720,000

-

-

ร้อยละ 80 เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

แข็งแรงขึ้น
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34 สร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อแสดงอาณาเขตของโรงเรียน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

500,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษามีรั้ว สถานศึกษามีความ

โรงเรียนเทศบาล 1

2. เพื่อก่อให้เกิดความ

ด้านทิศตะวันออก สูง 2 เมตร

รอบขอบชิดที่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ปลอดภัยในสถานศึกษา

ยาว 103 เมตร

แสดงอาณาเขต สร้างความมั่นใจในการ

3. เพื่อความเป็นระเบียบ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

มีความเรียบร้อย จัดการศึกษาของ

37 ก่อสร้างอาคารศูนย์

เรียบร้อยสวยงามและได้

ปลอดภัยได้

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร คสล.

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ชั้นเดียว ขนาด 12X15 เมตร

_

_

1,980,000

_

_

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เด็ก เยาวชน

มีสถานที่ออกกาลังกายและ กองการศึกษา

ประชาชนมี

สถานที่ประกอบกิจกรรม

เทศบาลเมืองสระแก้ว 2 เสนอ - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมี จานวน 1 หลัง

สถานที่ออก

นันทนาการตามความสามารถ

โดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 สถานที่ออกกาลังกายที่ถูกวิธี และมี ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

กาลังกาย

และเหมาะสมกับเพศวัย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ร้อยละ 100

และห่างไกลจากยาเสพติด

วิทยาศาสตร์การกีฬา

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้

กองการศึกษา
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36 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีห้องน้าใช้งานได้ตลอดและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนมีห้อง นักเรียน/ครู มีห้องน้าถูก กองการศึกษา

อาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน เพียงพอ สะดวกในการใช้งาน

ให้ใช้งานได้ 10 ที่นั่ง

น้าใช้ได้เพียงพอ สุขลักษณะเพียงพอกับ

(รหัส สน.คท.4/12)

ตามแบบ สน.คท.ส.10

ร้อยละ 100

สาหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1

การใช้งาน

จานวน 1 หลัง

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
39 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า

เพื่อให้มีห้องน้าใช้งานได้ตลอดและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนมีห้อง นักเรียน/ครู มีห้องน้าถูก กองการศึกษา

อาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน เพียงพอ สะดวกในการใช้งาน

ให้ใช้งานได้ 10 ที่นั่งตาม

น้าใช้ได้เพียงพอ สุขลักษณะเพียงพอกับ

(รหัส สน.คท.4/12)

แบบ สน.คท.ส.10

ร้อยละ 100

สาหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2

การใช้งาน

จานวน 1 หลัง

(บ้านลัดกะสัง)

รวม 39 โครงการ

57,738,955 62,578,605 69,006,900 73,715,000 72,526,900

-

-

-
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38 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออกในชุมชนเมืองย่อยที่ 1-21

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 โรคไข้เลือดออก สามารถวางแผนป้องกัน กองสาธารณสุขฯ
ลดลง ร้อยละ 70 ควบคุมโรคได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความรู้ มีความ

เข้าใจสามารถดาเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคได้เอง

อย่างต่อเนื่อง
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1 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โรคติดต่อ

- อบรมแกนนาชุมชน ชุมชนละ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 ผู้เข้ารับการอบรม -สามารถควบคุมการแพร่ กองสาธารณสุขฯ

2 คน รวม 42 คน

มีความรู้ด้านการ ระบาดของเชื้อโรคได้

- อบรมแกนนาในโรงเรียนและ

ป้องกันควบคุม

-ประชาชนมีความรู้สามารถ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน

โรคติดต่อ

ดูแลตนเอง ครอบครัว ให้

รวม 6 คน

ร้อยละ 100

ปลอดภัยจากการป่วยด้วย

โรคติดต่อชนิดต่างๆ
3 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักและ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ยาเสพติด

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

จานวน 60 คน

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมีความตระหนักถึง กองสาธารณสุขฯ
มีความรู้และตระ พิษภัยอันตรายร้ายแรงของ
หนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเอง

ยาเสพติด 100 %

ลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด
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2 รณรงค์ควบคุมและป้องกัน เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

อาหาร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ กองสาธารณสุขฯ

การอาหาร ตลาด และแผงลอยจาหน่าย - แผงลอยจาหน่ายอาหาร

ด้านอาหารผ่าน แผงลอยจาหน่ายอาหาร/

อาหาร นักเรียน และประชาชน อสม.ใน - ผู้จาหน่ายอาหารในตลาดสด

เกณฑ์มาตรฐาน ผู้จาหน่ายอาหารในตลาดสด/

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

- นักเรียน

clean good food นักเรียน/ผู้จาหน่ายอาหารใน

-เพื่อสร้างจิตสานึกและความ

- ผู้จาหน่ายอาหารในสถานศึกษา

test ร้อยละ 80 สถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการสร้าง

- ประชาชนทั่วไป

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร - ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
-เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

จานวน 80 คน

มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
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4 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล -เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผปู้ ระกอบ - ผู้ประกอบการร้านอาหาร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

650,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนกลุ่ม เพื่อพัฒนาศูนย์บริการ กองสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขเทศบาล การจัดบริการทางด้านสาธารณสุขให้ได้ จานวน 1 หลัง

เป้าหมาย 9 กลุ่ม สาธารณสุขเทศบาลเมือง และสิ่งแวดล้อม

เมืองสระแก้ว

ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ในเขตเทศบาลได้ สระแก้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์

สู่การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ สระแก้ว

รับบริการครบทั้ง ของสานักงานหลักประกัน

ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ

9 กลุ่ม

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจาปีงบ

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน

ส่งเงินอุดหนุนโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

ยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์อานวยการป้องกันและ

ปีละ 1 ครั้ง

ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เสพ/

ผู้ค้าลดลง

สุขภาพแห่งชาติ
การดาเนินงานป้องกัน กองสาธารณสุขฯ
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ

เงินอุดหนุน
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5 ก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขด้าน ก่อสร้างอาคารสุขา ขนาด 5 ห้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

80,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 21 ชุมชน -ชุมชน 21 ชุมชน ที่ผ่านกองสาธารณสุขฯ

บริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี จัดการขยะที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนทั้ง ผู้นาชุมชนที่มีถิ่นพักอาศัยอยู่ใน

ได้รับความรู้ด้าน การอบรมนาความรู้ใน

โดยกิจกรรม 3R

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชน

การบริหารจัดการ การจัดการขยะ การผลิต

เมืองย่อยที่ 1-21 ชุมชนละ 10 คน

ขยะ ร้อยละ 100 น้าหมักจุลินทรีย์ฯไปใช้ให้

21 ชุมชน

รวมจานวน 210 คน

เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และชุมชน
-เทศบาลเมืองสระแก้ว
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบได้
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7 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ- เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการบริหาร ตัวแทนเยาวชน ประชาชนหรือ 80,000

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

420,000

420,000

420,000 อุดหนุนให้

อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน 400,000

สามารถแก้ไขปัญหาด้าน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข ประจาปี

ชุมชนจัดทาโครงการตาม

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

คณะกรรมการ

สาธารณสุขในพื้นที่ของชุมชน

งบประมาณ พ.ศ.2563

พระราชดาริด้านสาธารณสุข

จานวน 21 ชุมชน ๆ ละ

ชุมชนครบทั้ง

ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา 1-21 )

ในพื้นที่

20,000 บาท

21 ชุมชน

และบริบทของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ

9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาหรับออกกาลังกาย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

300,000

-

-

(ชุมชนเมืองย่อยที่

มีพื้นที่สาหรับให้ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข

เสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน สาหรับการเสริมสร้างสุขภาพพื้นที่

ประชาชนออก สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ และสิ่งแวดล้อม

ด้านการออกกาลังกายของ ทุกกลุ่มวัยในชุมชน

รวมทั้งสิ้น 385 ตารางเมตร

กาลังกายทุกกลุ่ม จิตใจ

ศูนย์บริการสาธารณสุข

จานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน

ทุกวัย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว)
รวม 9 โครงการ

1,150,000 1,400,000 1,490,000 1,190,000 1,190,000

-

-

-
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8 โครงการพระราชดาริด้าน เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การดาเนินงานของระบบ กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้ว มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล

มูลฝอยฯเกิด

กาจัดขยะมูลฝอยเข้มแข็งมี

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว

และสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

2 จ้างเหมาบริการรักษาความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา จ้างเหมาบริการรักษาความ

2,800,000 3,360,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้ำงเหมำบริกำร

ถนนในเขตเทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

สะอาดถนนในเขตเทศบาล ความสะอาดถนนในเขตเทศบาล สะอาดถนนในเขตเทศบาล

รักษาความสะอาด สระแก้วมีความสะอาด

เมืองสระแก้ว

ในเขตเทศบาลเมือง เรียบร้อย

เมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว ร้อยละ 100%

และสิ่งแวดล้อม
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1 จ้างเหมาบริการในศูนย์กาจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์กาจัด จ้างเหมาบริการในศูนย์กาจัดขยะ 3,200,000 3,840,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศูนย์กำจัดขยะ

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,700,000

2,040,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

จ้างเหมาบริการ การแพร่กระจายของเชื้อโรค กองสาธารณสุข

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

เก็บ ขน ขยะมูลฝอย ลดน้อยลง และพื้นที่ในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว

และสิ่งปฏิกูลในเขต เทศบาลเมืองสระแก้วมี

เมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

และสิ่งแวดล้อม

เทศบำลเมืองสระแก้ว สภาพแวดล้อมที่ดี

ร้อยละ 100
4 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานตัดหญ้า จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่ง 1,700,000

2,040,000

2,708,000

2,708,000

2,708,000

จ้างเหมาบริการ ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์

ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาความ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาความสะอาด กิ่งไม้และทาความสะอาดที่

ตัดหญ้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลเมือง

สะอาด ที่สาธารณะในเขต ที่สาธารณะในเขตเทศบาล

สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง

และทำควำมสะอำด สระแก้ว มีความร่มรื่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้ว

ที่สาธารณะฯ

เมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

และสวยงาม

กองช่าง
(งานสวนสาธารณะ)
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3 จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บ ขน จ้างเหมาบริการเก็บ ขน ขยะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

อนุรักษ์ดินและน้า

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อป้องกันการชะล้างและ

ปลูกหญ้าแฝกในบริเวณริม

การพังทลายของหน้าดิน

สระขวัญ จานวน 2,400 ต้น

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

5,000

4,000

4,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4,000 ลดการพังทลาย 1. ลดการพังทลายของ

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพื้นที่ และบริเวณริมสระหลวง

การปลูกหญ้าแฝกให้มากขึ้น

ตัวชี้วัด

ของหน้าดิน

หน้าดินบริเวณริมสระขวัญ

ร้อยละ 100

และริมสระหลวงบ้าน

บ้านหนองกะพ้อ จานวน

หนองกะพ้อได้

6,480 ต้น

2. ประชาชนในเขตเทศบาล

กองช่าง

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน
รวม 5 โครงการ
5

9,410,000

11,285,000

14,112,000

14,112,000 14,112,000

-

-

-
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5 ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สมทบงบประมาณไม่น้อย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

2561

2562

2563

2564

2665

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 กองทุนฯ ได้รับ ประชาชนในพื้นที่

ประกันสุขภาพในระดับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กว่าร้อยละ 50 ของเงิน

การสนับสนุนงบ ทุกภาคส่วนได้รับ

ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว สาหรับ

กองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรร

ประมาณ ร้อยละ การดูแลสุขภาพ

การจัดบริการสาธารณสุข

จาก สปสช.ในแต่ละปีงบ

50 และจัดบริการ อย่างเป็นธรรม

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ประมาณ

ครบตามวัตถุ-

5 ด้าน

ประสงค์ 5 ด้าน

รวม 1 โครงการ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-

-

-
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1 เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2665

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000 เขตเทศบาลปลอดไม่มีประชาชนเสียชีวิต กองสาธารณสุขฯ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง

คุ้มกันให้แก่สุนัข จานวน

โรคพิษสุนัขบ้า ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

ภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัข

2,500 ตัว

ร้อยละ 100
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1 ควบคุมและป้องกันโรค เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

2665

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

7,500

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขึ้นทะเบียนสัตว์ สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก กองสาธารณสุขฯ

สัตว์สุนัขและแมว จานวน

(สุนัขและแมว) การสารวจไปวางแผนการ (ชมรม อสม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เมืองสระแก้ว

1,250 ตัว

ครบถ้วน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2. เพื่อสารวจและขึ้นทะเบียน

ตามพระปณิธานศาตราจารย์

สัตว์สุนัขและแมว จานวน

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง

3,000 ตัว

สัตว์และขึน้ ทะเบียนสัตว์ตาม

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

(สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาล

1. เพื่อสารวจและขึ้นทะเบียน

2561

ตัวชี้วัด

-

18,000

18,000

18,000

18,000 ร้อยละ 100

ควบคุมและป้องกันโรค เทศบาลเมือง

พิษสุนัขบ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สระแก้ว)
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2 โครงการสารวจข้อมูลจานวน เพื่อสารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

2665

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

37,500

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ฉีดวัคซีน

สามารถควบคุมและ

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ แมวจากการสารวจของ

ป้องกันโรค

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชมรม อสม

ตามพระปณิธานศาตรา สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

พิษสุนัขบ้าให้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมือง

จารย์ พลเอกหญิง พลเรือ และไม่มีเจ้าของ

จานวน 1,250 ตัว

แก่สนุ ัขและแมว

เอกหญิง พลอากาศเอก

2. จานวนประชากรสุนัขและ

หญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง

แมวจากการสารวจของ

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จานวน 3,000 ตัว

1. จานวนประชากรสุนัขและ

-

90,000

90,000

90,000

สระแก้ว

90,000 ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100

กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
รวม 3 โครงการ

140,000

203,000

203,000

203,000

203,000

-

-

-
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3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพื่อดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,773,000

1,000,000

2,000,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ท้าให้ประชาชนมีน้าสะอาด

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้มี

ประปาภายในเขตเทศบาล น้าสะอาด ส้าหรับใช้อุปโภค-

ให้แก่ชุมชนที่ไม่มีน้าประปาใช้ในชุมชน

น้าใช้ในการ

เมืองสระแก้ว

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

อุปโภค-บริโภค

บริโภค

ส้าหรับใช้อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 100
2 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
สระแก้ว

ด้าเนินการประเมินผล

ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว

และปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมือง

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000 ประชาชนได้ใช้ ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว
ประโยชน์สิ่งปลูกที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20รวมเมืองสระแก้ว

สร้างอย่างถูกต้อง สามารถประกาศเป็น

(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2)

ตามวัตถุประสงค์กฎกระทรวงใช้
ของผังเมือง
ร้อยละ 100

กองช่าง
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1 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้าประปา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ถนนเทศบาล 31 ซอย 2

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 400,000

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ร้อยละ 100
-

-

-

-

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี 328.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,312.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ต่อจากถนนเดิม
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

4 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900,000

ผลที่คาดว่า

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 576.00 ตร.ม.

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ตัวชี้วดั

ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

กองช่าง
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3 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เทศบาล 3 ซอย 3

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

280,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก
ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านโคกก้านัน)

ร้อยละ 100

420.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

6 ก่อสร้างโรงจอดรถส้านักงาน เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 1,065,000
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-

-

-

-

ประชาชนที่มา ท้าให้มีสถานที่จอดรถให้กับ กองช่าง

ยาว 30.00 เมตร จ้านวน 2 หลัง

ติดต่อราชการมี ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานที่จอดรถ
ร้อยละ 100

-132-

5 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

7 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 2,600,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,148.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

ไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ

ASPHALT CONCRETE ไม่น้อยกว่า 6,888

เรียบร้อย

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

8 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้าเนินการก่อสร้างผิวจราจร

-

-

4,938,000

-

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 10 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ASPHALT CONCRETE

ใช้ในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

ไป-มา

น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ไข

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1)

ร้อยละ 100

ปัญหาฝุ่นละออง

305.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

635.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว

กองช่าง

กองช่าง
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2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

738.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 12,748.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

9 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 1,254,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

ไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ASPHALT CONCRETE ไม่น้อยกว่า 3,300

กองช่าง

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้า (อบจ.เดิม) เพื่อให้เกิดความสวยงาม ประชาชน ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกาย คสล. ขนาด
ถนนเทศบาล 19

มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ออกก้าลังกาย

0.10 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อย

(ตลาดสระแก้ว)

กว่า 690.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสระแก้ว

-

-

-

-

600,000 ประชาชนได้มี เกิดความสวยงามบริเวณคูน้า
สถานที่ออกก้าลัง เป็นที่พอใจต่อผูพ้ บเห็นและ

กาย ร้อยละ 100 ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน

ออกก้าลังกาย

กองช่าง
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2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

450,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

น้าระบายได้ดีไม่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 เทศบาลเมืองสระแก้ว

ยาว 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

ท่วมขังในบริเวณ อย่างมีประสิทธิภาพ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ถนนเทศบาล 6 ฯ น้าไม่ท่วงขัง

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)
12 ก่อสร้างรัวรอบอาคาร

กองช่าง

ร้อยละ 100
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบ ก่อสร้างรัว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร

-

-

-

1,100,000

-

ประชาชนที่มาติด ท้าให้อาคารอเนกประสงค์ฯ มี

อเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ เรียบร้อยและความสวยงามบริเวณ ยาว 216.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

ต่อราชการได้รับ ความปลอดภัยและเกิดความ

นันทนาการ

ความปลอดภัยและ สวยงามต่อผู้มาติดต่อราชการ

รอบอาคารอเนกประสงค์ฯ

เมืองสระแก้ว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

มีภูมิทัศน์ที่สวย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

งาม ร้อยละ 100

กองช่าง
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11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ถนนเทศบาล 31 ซอย 4

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

230,000

-

-

-

-

14 ก่อสร้างถนน คสล. แยก

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

-

-

500,000

-

-

ไป - มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 6

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 190.00 เมตร

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ข้างโกดังไท้เชียง)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่คสล.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 10

รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ตัวชี้วดั

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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13 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

490,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

สุวรรณศรระหว่างถนน
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

(บ้านคลองจาน)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
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15 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,800,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 31 (ต่อจากถนนเดิม) ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน มีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ร้อยละ 100

2,000.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
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16 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

กองช่าง

700,000 ประชาชนได้มี

ใหม่คลองปูน ซอย 4 เชื่อม ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

ซอย 8
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

(บ้านใหม่คลองปูน)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
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17 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

800,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ถนนเทศบาล 31 ซอย 1
(บ้านเนินสมบูรณ์)

1300.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-141-

18 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

800,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 7 ซอย 1

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ซอยอู่ช่างต้อม)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 9

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม.

(บ้านหลังสุขศาลา)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-142-

19 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

270,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 18 เชื่อมหมู่บ้านธงชัย ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมี พืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านชาติเจริญ)

ร้อยละ 100

412.00 ตร.ม.

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
21 ก่อสร้างรัวรอบอาคาร

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบ ก่อสร้างรัว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร

-

-

-

-

1,100,000 ประชาชนที่มาติด ท้าให้อาคารอเนกประสงค์ฯ มี

อเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ เรียบร้อยและความสวยงามบริเวณ ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

ต่อราชการได้รับ ความปลอดภัยและเกิดความ

นันทนาการ (ต่อจากรัวเดิม) รอบอาคารอเนกประสงค์ฯ

ความปลอดภัย สวยงามต่อผู้มาติดต่อราชการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

และมีภูมิทัศน์ที่สวย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

งามร้อยละ 100

กองช่าง

-143-

20 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

170,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 10 ซอย 10 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1)

ร้อยละ 100

23 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 4 บ้านหนองปรือ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่ม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
มากขึน

-

-

600,000

-

-

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

ประชาชนได้มี ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15

ถนนใช้ในการ น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

เมตร หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา

(บ้านใหม่คลองปูน)

800.00 ตร.ม.

ร้อยละ 100

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

กองช่าง

-144-

22 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

เทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อม ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตอนที่ 2) (บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 15

816.00 ตร.ม.

(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,040,000 ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง
สัญจรไป-มา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

-145-

24 ก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

930,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

สุวรรณศร (ซอยข้าง coffeelove) ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 17 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านคลองนางชิง)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,356.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
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25 ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพื่อปรับปรุงทางวิ่งออกก้าลังกาย ก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE 2,780,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี มีสถานที่วิ่งออกก้าลังกาย

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

สถานที่วิ่งออก ภายในสวนสาธารณะสระแก้ว-

สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ปลอดภัยกับประชาชนที่มา

99.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ก้าลังกาย

สระขวัญที่มีมาตรฐานและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ออกก้าลังกาย

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

ร้อยละ 100

ความปลอดภัย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

45.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

CONCRETE ถนนในสวน

ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความ

ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

1,083.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
186.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

กองช่าง
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26 ก่อสร้างผิวทาง ASPHALT

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

234.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

6 ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 7,092.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

27 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 832,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 5 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

(ซอยโตโยต้า)
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า

(บ้านคลองจาน)

1,800.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ASPHALT CONCRETE

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร PARA ASPHALT

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,800,000

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนน ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เทศบาล 8

268.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 10

ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)

258.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ซอย 4 ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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28 ก่อสร้างผิวจราจร PARA

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ซอย 6 (ตอนที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 186.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร PARA ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 5,152.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

29 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 2,100,000

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืนที่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

จ้านวน 728 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

ได้ลดปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

จ้านวน 54 บ่อ (ทังสองฝั่ง)

น้าท่วมขังและ ท่วมขัง

(บ้านใหม่คลองปูน)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันน้าท่วม

ถนนหนองปรือ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ผลที่คาดว่า

ร้อยละ 100

อย่างมีประสิทธิภาพ น้าไม่

กองช่าง

-152-

2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ASPHALT CONCRETE

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร PARA ASPHALT

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,425,000

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนน ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เทศบาล 6

217.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

542.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนที่ผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE

ไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-153-

30 ก่อสร้างผิวจราจร PARA

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

31 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 770,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ท่อระบายน้า คสล. แยกถนน ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้าน ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน เมตร หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

นิตตาโฮม)

264.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า

ร้อยละ 100

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11

คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 60 ท่อน

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1)

บ่อพัก คสล. จ้านวน 5 บ่อ
ตอนที่ 2 วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø
0.40 เมตร จ้านวน 165 ท่อน บ่อพัก คสล.

จ้านวน 12 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-154-

2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

CONCRETE แยกถนนเทศบาล 6 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี CONCRETE

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

80.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
197.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
290.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,200,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา
ร้อยละ 100

ฝุ่นละออง

กองช่าง

-155-

32 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

273.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
33.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 7 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
164.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 5,737.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-156-

ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

300,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สวนสาธารณะ ท้าให้สวนสาธารณะสระแก้ว-

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สระขวัญ มีความสวยงาม

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

สระแก้ว-สระขวัญ สระขวัญ มีความสวยงาม

เนื่องในโอกาสมหามงคล

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีความสวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ

เหมาะสม และสมพระเกียรติ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พุทธศักราช 2562 จ้านวน 1 ป้าย

และสมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พุทธศักราช 2562

ร้อยละ 100

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

พิธีบรมราชาภิเษก

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองช่าง

-157-

33 ก่อสร้างป้ายโครงการสวน เพื่อให้สวนสาธารณะสระแก้ว- ก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ขนาด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

500,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เยาวชนและ

มีสนามบาสเกตบอลในการ กองช่าง

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เยาวชน และประชาชนในการเข้า 15.00x28.00 เมตร

ประชาชนได้มี ออกก้าลังกายของเยาวชน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 มาออกก้าลังกายในสวนสาธารณะ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

สนามบาสเกต และประชาชนที่มาใช้บริการ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) สระแก้ว-สระขวัญ

บอล ออกก้าลัง
กาย ร้อยละ 100

35 ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกาย เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
คสล. รอบสระน้าบ้านเนิน

ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกาย คสล.

ประชาชนในการออกก้าลังกาย ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 175.00

-

-

229,000

-

-

ประชาชนได้มี มีถนนวิ่งออกก้าลังกาย
ถนนใช้ในการ คสล. ให้กับประชาชนที่

สมบูรณ์ เสนอโดยชุมชนเมือง

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

สัญจรไป-มา มาใช้บริการ

ย่อยที่ 5 (บ้านเนินสมบูรณ์)

รวมกันไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร

ร้อยละ 100

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

-158-

34 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกาย คสล.

คสล. รอบสระน้าหนองกะพ้อประชาชนในการออกก้าลังกาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

834,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี มีถนนวิ่งออกก้าลังกาย
สถานที่ออก

คสล. ให้กับประชาชนที่
มาใช้บริการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 21

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

ก้าลังกาย

(บ้านหนองกะพ้อ)

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร

ร้อยละ 100

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

-159-

36 ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกายเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

484,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืนที่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 4 เทศบาลเมืองสระแก้ว

0.40 เมตร จ้านวน 195 ท่อน พร้อมบ่อพัก

ได้ลดปัญหา

(ซอยข้าง สวท.)

คสล. จ้านวน 14 บ่อ ตามแบบแปลน

น้าท่วมขังและ น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 9

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันน้าท่วม

(บ้านหลังสุขศาลา)

ร้อยละ 100

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

-160-

37 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ในเขต ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่นักเรียน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

224,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อ

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้อ ครู และผู้มาติดต่อราชการ

ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ ราชการได้รับความสะดวก

อนุสรณ์)

พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 21

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

(บ้านหนองกะพ้อ)

กองช่าง

-161-

38 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

478,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

สุวรรณศร (ข้างการไฟฟ้าส่วน ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว)

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14

รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

(บ้านลัดกะสัง)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละออง

กองช่าง

-162-

39 ก่อสร้าง ถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

244,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 18 เชื่อมถนนเทศบาล ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

20 เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านชาติเจริญ)

ร้อยละ 100

รวมกันไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละออง

กองช่าง

-163-

40 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

353,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

แยกถนนเทศบาล 10

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

(ข้างบ้านต้นข้าว)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 8

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

(บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย)

ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
560.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละออง

กองช่าง
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41 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ด้าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,037,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE แยกถนนเทศบาล ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

21 ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 7 เพิ่มมากขึน

90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

(บ้านศูนย์การค้าสระแก้ว

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

เมืองทอง)

167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว
66.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว
60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ฝุ่นละออง

กองช่าง

-165-

42 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

67.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า
2,682.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ ติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดยาว 8.00

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชนที่สัญจรไป-มา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มาท้า ท้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ

กองช่าง

สัญจรไป-มา ในการสัญจรไป-มา

เมตร จ้านวน 20 ต้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บนถนนในเขตเทศบาลเมือง

บนถนนในเขต บนถนนในเขตเทศบาล

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) สระขวัญ

เทศบาลเมือง เมืองสระแก้ว
สระแก้ว ร้อยละ

100
44 ก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเทศบาล 2 ซอย 9/2

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

-

245,000

-

-

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.

ไป-มา

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

-167-

43 ติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

200,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ซอยส้านักงานที่ดินจังหวัด ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง

สระแก้ว)
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

กองช่าง

-168-

45 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

สุวรรณศร (ซอยแปลงเกษตร ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

โรงเรียนสระแก้ว)
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

(บ้านคลองจาน)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 716.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก
ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง
สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง
ร้อยละ 100

กองช่าง

-169-

46 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

หนองนกเขา ซอย 20

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

450,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก
ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 2 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง

(บ้านหนองนกเขาพีทีที)

ร้อยละ 100

48 ก่อสร้าง ถนน คสล.
ถนนเทศบาล 5 ซอย 1

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

720,000

-

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก
ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านคลองจาน)

ร้อยละ 100

1,200.00 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
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47 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

490,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

700.00 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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49 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,500,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืนทีท่ ้าให้การระบายน้าเป็นไป

ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนน เทศบาลเมืองสระแก้ว

Ø 0.40 เมตร จ้านวน 390 ท่อน

ได้ลดปัญหา

เทศบาล 6

พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 27 บ่อ

น้าท่วมขังและ น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันน้าท่วม

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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50 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,250,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 19 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 7.60-10.60 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 825.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว
275.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE
รวมกันไม่น้อยกว่า 10,010.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-173-

51 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ประวัติศาสตร์สวนสาธารณะ

ก่อสร้างสะพานข้ามคูน้า จ้านวน 1 แห่ง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

-

-

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี มีสถานที่ออกก้าลังกาย
สะพานใช้ในการ ภายในสวนสาธารณะ

สัญจรไป-มา สระแก้ว-สระขวัญที่สวยงาม

สระแก้ว-สระขวัญ

ร้อยละ 100
53 ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสวน

กองช่าง

เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ ติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

-

มีมาตรฐานและความปลอดภัย

ประชาชนที่มาท้า ท้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ

ในการท้ากิจกรรมภายใน

สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ประชาชนที่มาท้ากิจกรรมภายใน (HIGHMAST) จ้านวน 1 ต้น/ปี

กิจกรรมมีแสงสว่าง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว- พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์

ที่เพียงพอในการ บริเวณสวนสาธารณะ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) สระขวัญ

ท้าการกิจกรรม สระแก้ว- สระขวัญ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

กองช่าง

-174-

52 ก่อสร้างสะพานข้ามคูน้าสวน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,615,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ยาว 927.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 15มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ร้อยละ 100

(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ยาว 554.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

CONCRETE ถนนเทศบาล 1 ประชาชนในการสัญจร
(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ไป-มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้

หรือมีพืนที่ ผิวจราจร ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า
6,851.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมือง
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-175-

54 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

620,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ลัดกะสังต่อจากถนนเดิม

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

(สุดซอย)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

(บ้านลัดกะสัง)

150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 944.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-176-

55 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

220,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

สุวรรณศร (ข้างปั๊ม ปตท.

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 325.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

หนองนกเขา)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 2

1,625.00 ตร.ม

(บ้านหนองนกเขาพีทีที)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-177-

56 ก่อสร้างถนนดิน แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,800,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 17 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

(บ้านคลองนางชิง)

ร้อยละ 100

2,850 ตร.ม.

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
58 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อป้องกันน้าท่วมในเขตเทศบาล ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø

กองช่าง

-

2,600,000

-

-

-

ประชาชนในพืนที่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ) เมืองสระแก้ว

0.40 เมตร จ้านวน 930 ท่อน พร้อมบ่อพัก

ได้ลดปัญหาน้า อย่างมีประสิทธิภาพ

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 9

คสล. จ้านวน 66 บ่อ

ท่วมขังและป้องกัน น้าไม่ท่วมขัง

(บ้านหลังสุขศาลา)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

น้าท่วม ร้อยละ 100

กองช่าง

-178-

57 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้า ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

คสล.

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16

ยาว 222.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระบายน้าเป็นไปอย่างมี

(บ้านตลาดสระแก้ว)

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

ประสิทธิภาพ

รวมกันไม่น้อยกว่า 3,292.00 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละออง และท้าให้การ

กองช่าง

-179-

59 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,050,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความ

ถนนเทศบาล 10 เชื่อมถนน ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 397.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เทศบาล 14

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11

1,588.00 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาล

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1)

เมืองสระแก้ว

61 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ร้อยละ 100

กองช่าง

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
-

-

-

-

1,060,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความ

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 3

1,640.00 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาล

ร้อยละ 100

(บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย)

เมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-180-

60 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

422,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ถนนเทศบาล 25 (ทางเข้า

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

สระน้าหนองกะพ้อ)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

(บ้านเนินสมบูรณ์)

75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
640.00 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-181-

62 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,050,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

บ้านหลังสุขศาลา

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 9 และเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 154 ท่อน

(บ้านหลังสุขศาลา)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

บ่อพัก คสล. จ้านวน 12 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-182-

63 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

359,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 18 (สุดเขตเทศบาล) ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

(บ้านชาติเจริญ)

ร้อยละ 100

552.00 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-183-

64 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,123,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 7 (บริเวณสวนเกษตร ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

อินทรีย์บ้านคลองจาน)

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

(บ้านคลองจาน)

147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
1,740.00 ตร.ม
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-184-

65 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 7 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ซอย 1

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ปัญหา

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

(บ้านคลองจาน)

580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่

ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-185-

66 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

-

_

415,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

เทศบาล 7 เชื่อมถนนเทศบาล 9 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 3.60 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(ต่อจากถนนเดิม)

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร

(บ้านคลองจาน)

ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

286.80 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้า
คสล. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละออง

กองช่าง

-186-

67 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

883,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 13 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ คสล.

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านโคกก้านัน)

ร้อยละ 100

เทศบาล 3 ซอย 2

เพิ่มมากขึน

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,328.00 ตารางเมตร

กองช่าง

ฝุ่นละออง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
69 ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

_

1,800,000

_

_

-

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 2 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(ต่อจากถนนเดิม)

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 306.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ยาว 105.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-187-

68 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ยาว 74.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 5,003.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-188-

ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

740,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ASPHALT CONCRETE แยกถนน ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สุวรรณศร (วัดประชาสามัคคี) และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 3 เพิ่มมากขึน

ยาว 244.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

(บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 123.00 เมตรหนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE

ไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-189-

70 ปรับปรุงผิวจราจร PARA

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

-

_

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,525,000 ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ASPHALT CONCRETE แยกถนน ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 8.50 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สุวรรณศร (หมูบ่ ้านเอืออาทร) และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 368.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

(บ้านเอืออาทร)

ยาว 33.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 4,009.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-190-

71 ก่อสร้างผิวจราจร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

CONCRETE ถนนเทศบาล 2/1 ประชาชนในการสัญจรไป-มา

ซอย 2 (บ้านลัดกะสัง)

ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

2,194,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,488.00

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 เพิ่มมากขึน

ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า

(บ้านลัดกะสัง)

5,952.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-191-

72 ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

-

_

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4,200,000 ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 2/1 ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 1,685.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านลัดกะสัง)

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14 เพิ่มมากขึน

พืนที่ผิวจราจรASPHALT CONCRETE

(บ้านลัดกะสัง)

รวมกันไม่น้อยกว่า 10,110.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-192-

73 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

263,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

21 ซอย 3 (หลังศูนย์การค้า ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สระแก้วเมืองทอง)

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 เพิ่มมากขึน

รวมกันไม่น้อยกว่า 416.00 ตร.ม.

(บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมือง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ทอง)

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-193-

74 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

-

_

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

260,000 ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ประชาชนในการสัญจรไป-มา 5.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 390.00

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมือง เพิ่มมากขึน

ร้อยละ 100

สุวรรณศร (ข้างคูโบต้า)

ทอง)

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-194-

75 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

984,000

_

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืน ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

0.40 เมตร จ้านวน 350 ท่อน

ที่ ได้ลดปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ น้าไม่

โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน

พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 25 บ่อ

น้าท่วมขังและ ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 10

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันน้าท่วม

ถนนเทศบาล 6 ซอย 6

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

ตัวชี้วดั

(บ้านรัตนะ 2 หลังวัดสระแก้ว)

ร้อยละ 100

กองช่าง

-195-

76 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

_

361,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ASPHALT CONCRETE

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 6 ซอย 6

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 10

ยาว 63.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

(บ้านรัตนะ 2 หลังวัดสระแก้ว)

ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT

CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-196-

77 ก่อสร้างผิวจราจร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ASPHALT CONCRETE

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ถนนเทศบาล 20 (ข้างโรงงาน และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

น้าแข็งวายเค)

เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6

ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

(บ้านชาติเจริญ)

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 7,040.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

-

_

_

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,850,000 ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา
ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-197-

78 ก่อสร้างผิวจราจร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33/2

ก่อสร้างถนนดิน

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

163,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 17 และเพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่

สัญจร ไป-มา

(บ้านคลองนางชิง)

ร้อยละ 100

เพิ่มมากขึน

ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

-198-

79 ก่อสร้างถนนดิน ถนนเทศบาล เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE

PARA ASPHALT CONCRETE ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50-8.80 เมตร
ถนนเทศบาล 15

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 141.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจรPARA ASPHALT
CONCRETE ไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

771,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา
ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-199-

80 ปรับปรุงผิวจราจร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

1,000,000

-

_

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

ASPHALT CONCRETE

ประชาชนในการสัญจรไป-มา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 3

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านโคกก้านัน)

เพิ่มมากขึน

ร้อยละ 100

81 ก่อสร้างผิวจราจร

ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 13

2,400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

(บ้านโคกก้านัน)

เมืองสระแก้ว

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-200-

2561

ตัวชี้วดั

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

953,000

_

_

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืนที่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 333 ท่อน พร้อม

ได้ลดปัญหาน้า อย่างมีประสิทธิภาพ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 18

บ่อพัก คสล. จ้านวน 28 บ่อ ตามแบบแปลน

ท่วมขังและป้องกัน น้าไม่ท่วมขัง

(บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

น้าท่วม ร้อยละ 100

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9

83 ก่อสร้างรัวสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

ตัวชี้วดั

เพื่อเป็นขอบเขตที่ดินสวนสาธารณะ ก่อสร้างรัวด้านล่างก่ออิฐบล๊อค

สระแก้ว-สระขวัญ

-

-

-

980,000

-

พืนที่สวนสาธารณะ พืนที่สวนสาธารณะสระแก้ว-

ฉาบปูน ด้านบนตะแกรงเหล็ก

สระแก้ว-สระขวัญ สระขวัญ มีความสวยงาม มี

สูง 2.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร

มีความเป็นระเบียบ มาตรฐานและความปลอดภัย
เพิ่มขึน ร้อยละ 100

ต่อทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง

-201-

82 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. เพื่อให้ป้องกันน้าท่วมขังในเขต ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

2,443,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ท่อระบายน้า คสล.

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 25

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 เพิ่มขึนมากขึน และเพื่อแก้ไข

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ตอนที่ 2 วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40

ปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาล เมตร จ้านวน 588 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
เมืองสระแก้ว

และ ประชาชน ฝุ่นละอองและท้าให้การ
ในพืนที่ได้ลด

ระบายน้าเป็นไปอย่างมี

จ้านวน 46 บ่อ

ปัญหาน้าท่วมขัง ประสิทธิภาพ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

และป้องกัน
น้าท่วม

กองช่าง

-202-

84 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

741,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้าน ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

พรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,256.00

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-203-

85 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

2,245,000

_

_

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

CONCRETE ถนนเทศบาล 21 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 733.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

(บ้านตลาดสระแก้ว)

เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 148.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 178.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 6,354 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-204-

86 ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ถนนเทศบาล 14 เชื่อม

ประชาชนในการสัญจรไป-มา 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนนเทศบาล 18 ซอย 2

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6 เพิ่มมากขึน

836.00 ตร.ม.

(บ้านชาติเจริญ)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

88 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
-

-

258,000

-

-

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

สุวรรณศร (ข้างถนนเทศบาล 3 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 420.00

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา

บ้านโคกก้านัน)

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 13 เพิ่มมากขึน

บ้านโคกก้านัน

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-205-

87 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เจ้าแม่ตะเคียนทอง สวน

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวน

ด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

480,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พืนที่บริเวณศาล พืนที่บริเวณสวนสาธารณะ
เจ้าแม่ตะเคียนทอง สระแก้ว-สระขวัญ มีความ

ตะเคียนทอง สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ

สาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ สาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ

สวนสาธารณะสระแก้ว-

สวยงาม มีมาตรฐานและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

สระขวัญมีความสวยงาม

ปลอดภัย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

เพิ่มขึนมากขึนร้อยละ 100

90 ก่อสร้างถนน คสล.
แยกถนนสุวรรณศร

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

ก่อสร้างถนน คสล.

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ระหว่างถนนเทศบาล 5 กับ และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.
ถนนเทศบาล 7 (แยกจากถนนเดิม)

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

(บ้านคลองจาน)

เพิ่มมากขึน

รวมกันไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

-

223,000

-

-

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง
ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-206-

89 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,200,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 1 ซอย 4

ประชาชนในการสัญจรไป-มา 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เชื่อม ซอย 2 (ตอนที่ 1)

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ คสล. รวมกัน

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 เพิ่มมากขึน

ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

92 ก่อสร้าง ถนน คสล.

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

ก่อสร้างถนน คสล.

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

-

432,000

-

-

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

บ้านใหม่คลองปูน ซอย2/1 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านใหม่คลองปูน)

เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อย
กว่า 720.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-207-

91 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

350,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

บ้านใหม่คลองปูน ซอย2/1 ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ต่อจากถนนเดิม)

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4 เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อย

(บ้านใหม่คลองปูน)

กว่า 552.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-208-

93 ก่อสร้าง ถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

CONCRETE แยกถนน

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

471,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เทศบาล17 ซอย 5 (ซอยร้าน และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 249.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

ยายเต็ม)

เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 9

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตร.ม.

(บ้านหลังสุขศาลา)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-209-

94 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

418,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE แยกถนน

ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เทศบาล 17 ซอย 4 (ซอย

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 212.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

ข้าง สวท.)

เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 9

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม.

(บ้านหลังสุขศาลา)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-210-

95 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

4,875,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 10 ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1) เพิ่มมากขึน

ยาว 305.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 635.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 738.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-211-

96 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

500,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-212-

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 12,643.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
97 ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวม ก่อสร้างอาคารขนาด

เป็นแหล่งเรียนรู้/ ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็น

ในสวนสาธารณะสระแก้ว - ภาพถ่ายส้าคัญ ในงานพิธีพลีกรรม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

รวบรวม ประวัติ แหล่งศึกษาข้อมูล ประวัติ

สระขวัญ

ตักน้าศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาส จ้านวน 1 หลัง

และความส้าคัญ ความส้าคัญของสวน

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ของสวนสาธารณะ สาธารณะสระแก้ว -สระขวัญ

ภิเษก และจัดท้าประวัติความ

สระแก้ว-สระขวัญ

เป็นมาของสวนสาธารณะเฉลิม

ร้อยละ 100

พระเกียรติ/แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์

กองช่าง

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,600,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 14 ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย)

เพิ่มมากขึน

ยาว 1,232.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 348.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 161.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 9,589.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-213-

98 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,121,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านชาติเจริญ)

เพิ่มมากขึน

ยาว 878.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 703.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 7,905.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-214-

99 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,341,000 ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE ถนนเทศบาล 19 ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ซอยอรุณกิจ

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

(บ้านหลังสุขศาลา)

รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
101 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
เทศบาล 14 เชื่อม 18

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

-

-

-

494,000

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ประชาชนในการสัญจรไป-มา 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 8 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย)

เพิ่มมากขึน

712.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-215-

100 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ถนนเทศบาล 4

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

344,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ประชาชนในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล. รวม

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านรัตนะ 2)

เพิ่มมากขึน

กันไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-216-

102 ก่อสร้างถนน คสล. แยก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3,376,000 ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 14 เชื่อม 18 (ต่อจาก ประชาชนในการสัญจรไป-มา ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ถนนเดิม) เสนอโดย ชุมชน และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

เมืองย่อยที่ 6 (บ้านชาติเจริญ) เพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. ไม่น้อยกว้า 4,880.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

สระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-217-

103 ก่อสร้าง ถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,400,000 ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE

ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ถนนบ้านหนองปรือ

และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 1,029.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 เพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

(บ้านใหม่คลองปูน)

รวมกันไม่น้อยกว่า 6,174.00 ตร.ม.

กองช่าง

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
105 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

CONCRETE ถนนเทศบาล 13 ประชาชนในการสัญจรไป-มา

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

-

-

-

320,000

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านตลาดสระแก้ว)

เพิ่มมากขึน

CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 772.00
ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-218-

104 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างผิวจราจร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,244,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE หนองนกเขาฝั่งขวา ประชาชนในการสัญจรไป-มา ASPHALT CONCRETE

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ซอย 14, 16, 18, 20 และ 22 และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ไป-มา ร้อยละ 100 ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 เพิ่มมากขึน

ยาว 975.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

(บ้านหนองนกเขาพีทีที)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ยาว 208.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-219-

106 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ยาว 287.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 6 ขนาดกว้าง 2.50-4.00 เมตร

ยาว 496.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ ASPHALT CONCRETE
รวมไม่น้อยกว่า 13,209.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-220-

ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ด้าเนินการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

904,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร ประชาชนในการสัญจรไป-มา CONCRETE

ถนนใช้ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ซอยโซนี่) เชื่อม ถนนเทศบาล และเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

สัญจรไป-มา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

17 ซอย 2

ร้อยละ 100

เพิ่มมากขึน

ยาว 117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 16

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

บ้านตลาดสระแก้ว

ยาว 191.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 - 3.00 เมตร

ยาว 196.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 2,159.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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107 ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

327,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ท้าให้การจราจรมีความ

ถนนสุวรรณศร (ซอยแปลง ประชาชนในการสัญจร

4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เกษตรโรงเรียนสระแก้ว)

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.

สัญจรไป-มา น้าไม่ท่วมขัง ช่วยแก้

ต่อจากถนนเดิม เสนอโดย ที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร

ร้อยละ 100

ชุมชนเมืองย่อยที่ 12

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(บ้านคลองจาน)

ไป-มา และเพื่อให้มีถนน

ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

-222-

### ก่อสร้างถนน คสล. แยก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณส้านักงานด้าเนินการต่อเติมโรงจอดรถ
เทศบาลเมืองสระแก้วให้เป็น

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

330,000

-

-

ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร จ้านวน 1 หลัง

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่ส้าหรับ มีสถานที่จอดยานพาหนะ

กองช่าง

จอดยานพาหนะ และเครื่องจักรเพียงพอ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20ระเบียบเรียบร้อย และมีสถานที่ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

และเครื่องจักร

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) เพียงพอส้าหรับจอดยานพาหนะ

ร้อยละ 100

และเครื่องจักร

รวม 109 โครงการ

19,187,000 37,150,000

39,859,000 12,650,000 25,635,000

-

-

-
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### ต่อเติมโรงจอดรถกองช่าง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า 200,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งหม้อแปลง ทาให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ภายใน สานักปลัด

ต่าง ๆ บริเวณอาคารเอนก อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณอาคาร และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยดาเนินการ

ไฟฟ้า จานวน 1 อาคารและภายนอกอาคาร

ประสงค์เพื่อการกีฬาและ

เอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ ก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่อง และ

สันทนาการเทศบาลเมือง

สันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้วจานวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ

อุปกรณ์ครบถ้วน และสันทนาการเทศบาล

สระแก้ว

บริเวณอาคารเอนกประสงค์เพื่อการ

เทศบาล

เอนกประสงค์เพื่อการกีฬา
เมืองสระแก้วอย่างเพียงพอ

กีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 1 โครงการ
1

200,000

-

-

-

-

-

-

-
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2561

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

พอเพียง

ในการท้าการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

15,000

15,000

15,000

15,000 เกษตรกรมีความรู้ แหล่งน้าได้รับการพัฒนาและ กองสวัสดิการ

น้าในชุมชน จ้านวน 60 คน

ความเข้าใจในการ ดูแลรักษา เกษตรกรได้ใช้

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้

ใช้ประโยขน์และ ประโยชน์ในการท้าการเกษตร

และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ

ดูแลรักษาแหล่ง เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ดูแลรักษาแหล่งน้า

น้าร้อยละ 70

รวม 1 โครงการ

-

15,000 15,000

15,000 15,000

-

-

สังคม

-
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1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร - เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้เพียงพอเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

600,000

1,060,000

800,000

800,000 ผูส้ ูงอายุมี

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีคุณภาพการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การนันทนาการ และ

ดาเนินชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพ

อบรมอาชีพเสริม ปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

คุณภาพชีวิตที่

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4 รายได้และนันทนาการ

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพผูส้ ูงอายุ

ดีขึ้น ร้อยละ 80 และมีคุณภาพ

บ้านใหม่คลองปูน

2. ฝึกอบรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ชีวิตของผูส้ ูงอายุ

ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพกองสวัสดิการ
ร่างกายแข็งแรง

สังคม

ชีวิตที่ดีขึ้น

3. ฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับผูส้ ูงอายุ
4. ฝึกอบรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. ฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผูส้ ูงอายุ
2 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแล เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมทั้งจัดอบรม/กิจกรรมให้กับผูพ้ ิการ
สุขภาพและการพัฒนา
ร่างกายและจิตใจให้กับคนพิการ และผูด้ ูแลผูพ้ ิการในเขตเทศบาล
คุของคนพิ
ณภาพ การ เสนอโดยชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง
เมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน

20,000

20,000

20,000

20,000

กองสวัสดิการ
20,000 ผูพ้ ิการที่เข้าร่วม คนพิการมี
แรงดีทั้งทาง
กิจกรรมมีสุขภาพ สุแข็ขงภาพ
สังคม
ดีทั้งทางร่างกาย ร่างกายและจิตใจ
และจิตใจ ร้อยละ 80
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1 ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

_

_

4,000,000

_

-

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุมีอาคารผู้สูงอายุมีอาคารกองสวัสดิการ

อายุเทศบาลเมืองสระแก้ว สถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ขนาด 15X20 เมตร จานวน 1 หลัง พร้อมอาคาร

สถานที่จัดการ สถานที่ในการ

เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 การเรียนการสอน

เรียนการสอน จัดกิจกรรมการ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ )

สุขา ขนาด 5 ห้อง จานวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาล

- เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม เมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

สังคม

เรียนการสอน

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

รวม 3 โครงการ

50,000

600,000

5,060,000

800,000

800,000

-

-

-
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3 โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูง - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาคาร ดาเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
5.2 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองสระแก้ว

สนับสนุนงบประมาณให้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,750

200,750

200,750

200,750 สมาชิกฯ ได้รับ ประชาชนได้รับการ

51,100

ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

การสงเคราะห์ สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทา

ที่เจ็บป่วย, เสียชีวิต,

1 กองทุน

เป็นไปตาม

คลอดบุตร ,บวช ,ชราภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

ความเดือดร้อนในการดารง (เงินอุดหนุน)

ระเบียบกองทุนฯ ชีพและทาให้มีหลักประกัน
ความมั่นคงด้านสวัสดิการ

รวม
3

1 โครงการ

-

-

51,100

200,750

200,750

200,750

200,750

-

-

-
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1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินสาหรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีม-ี ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

700,000

700,000

700,000 คณะกรรมการ กรรมการสตรีมีความรู้และกองสวัสดิการ

50,000

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนความรู้และทักษะในการดาเนินงาน สตรี ปีละ 1 รุ่น จานวน 21 ชุมชน

สตรีมีความรู้และทักษะการดาเนินงานบริหาร สังคม

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

- เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อ

ทักษะเพิ่มขึ้น

บ้านใหม่คลองปูน

ต้านการทุจริต เน้นปรับเปลี่ยนฐาน

ร้อยละ 80

กลุ่มสตรี

ความคิดของคนในทุกภาคส่วน
2 พัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และทักษะ
สามารถของเด็กและเยาวชน
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12 ความ

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 เด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความ

เขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

มีความรู้ ความ สามารถในการดาเนิน

บ้านคลองจาน

จานวน 50 คน

สามารถเพิ่มขึ้น กิจกรรมสาหรับเด็กและ
ร้อยละ 70

เยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วน

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

900,000

900,000

900,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชนมี

- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้ - ฝึกอบรมคณะกรรมการ 900,000
เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถใน
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรม
การ
การชุมชน 21 ชุมชน ปีละ 1
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12 ปฎิบัติหน้าที่
บ้านคลองจาน
- เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกการ รุ่น
ต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

ชุมชนมีความรู้ ความรู้ความสามารถ
ความสามารถใน ในการเป็นผู้นาได้ดี
การเป็นผู้นาได้ดี

ร้อยละ 70

กองสวัสดิการ
สังคม
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3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อให้สตรี เยาวชน ผู้พิการ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

50,000 ผู้เข้าอบรมนา ประชาชนมีอาชีพและมี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6,9 ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้สนใจ

ความรู้นาไป

และ 12

ประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ดีขึ้น

มีทักษะความรู้นาไปประกอบ

(บ้านชาติเจริญ, บ้านหลังสุข อาชีพเสริมรายได้

รายได้เพิ่มขึ้น ทาให้ชีวิตมี

กองสวัสดิการ
สังคม

ร้อยละ 70

ศาลา และบ้านคลองจาน)

รวม

4 โครงการ

-

-

1,070,000

1,070,000

1,720,000

1,720,000

1,670,000

-

-

-
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4 ฝึกอบรมอาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

10,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พันธุ์พืชในท้องถิ่น เป็นแหล่งสื่อในการสร้าง

มาจากพระราชดารัสสมเด็จพระ พันธุกรรมพืชที่เป็นทรัพยากร

ในชุมชนให้เกิดประโชยชน์แก่

ได้รับการอนุรักษ์ จิตสานึกด้านการอนุรักษ์

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ของชุมชน

ประชาชนอย่างยั่งยืน

ให้คงอยู่อย่าง พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น

ราชกุมารี

ยั่งยืน ร้อยละ 100 ให้ประชาชนให้เห็นประโยชน์

คุณค่า, ความสวยงาม, ก่อ

ให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์

พันธุ์พืชต่อไป

รวม 1 โครงการ

-

-

10,000

-

-

กองช่าง
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1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

300,000

-

-

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพื่อดาเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร ดาเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

อาสาสมัครป้องกัน

มีอาสาสมัครป้องกันภัย สานักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้วเพิ่มเติม เพื่อเป็นกาลังจานวน

ประจาปีงบประมาณ 2563

เทศบาล

เทศบาลเมืองสระแก้วผ่าน เทศบาลเมืองสระแก้ว

30 คน
เสริมในการป้องกันภัยและบรรเทา

การอบรมครบตามจานวน เพียงพอต่อการสนับสนุน

สาธารณภั
ยในเขตเทศบาล
ฝึกอบรมทบทวนอาสามั
ครป้อง
ฝึ
ก
อบรมทบทวนอาสาสมั
ค
ร
กั
น
ฝึป้กออบรมทบทวนอาสามั
2
งกันภัยฝ่ายพลเรือน คร
ป้องกันภัยพลเรือนเทศบาล ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง
เทศบาล
เมืองสระแก้ว เสนอโดยชุมชน สระแก้ว

ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ช่วยทางราชการ

-

300,000

-

-

300,000 อาสาสมัครป้องกันภัย

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกัน

ฝ่ายพลเรือนมีความรู้ ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล เทศบาล

เมืองสระแก้ว จานวน 30
คน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

เมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์

เมืองสระแก้วมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

รวม 2 โครงการ

สานักปลัด

-

300,000

300,000

-

300,000
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ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาล

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000 ร้อยละ 80

-เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและ จัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล 400,000

100,000 250,000

- นักกีฬาได้ประสบการณ์กองการศึกษา

"เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เมืองสระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 - เพื่อเป็นการยกระดับการเล่นกีฬา - ฟุตบอล

เยาวชน ประชาชน จากการแข่งขัน

(บ้านเนินสมบูรณ์)

และมีความสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันเป็น

ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานดีขึ้น
-เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่นได้รับ

- ตะกร้อ
- เปตอง
- กีฬาพื้นบ้าน

มีสุขภาพแข็งแรง -เยาวชนและประชาชน

จานวนมาก
-เยาวชนและประชาชนมี

ประสบการณ์จากการเล่นกีฬา

คุณภาพร่างกายแข็งแรง

- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนปลอด

-นักกีฬามีความสามัคคี

ยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สนินสนมกลมเกลียวกัน

-เพื่อให้เทศบาลเมืองสระแก้วเป็น

มากยิ่งขึ้น

ศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬา

(เงินรายได้)
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1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

สระแก้ว

3 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ผู้บริหาร สมาชิก คณะผู้บริหาร/พนักงาน/ กองการศึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วม

สภาและพนักงาน เจ้าหน้าที่/พนักงานครู

และพนักงานเทศบาล

เทศบาลมีความ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โครงการแข่งขัน

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังค่า

สามัคคีและมีสุข- เมืองสระแก้วมีความ

นิยมที่ดีต่อการกีฬา

ภาพดี ร้อยละ 100 สามารถด้านกีฬาเพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร

200,000 200,000

200,000

300,000

300,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียน/เยาวชนได้รับการ กองการศึกษา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน เยาวชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วม ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการ

ท้องถิ่น

ร้อยละ 100

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(เงินรายได้)

นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เงินรายได้)
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2 แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัด - เพื่อสร้างความสามัคคีของคณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ลอยกระทง
5 จัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์
6 จัดงานสืบสานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จัดงานลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง

ของไทย

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000 200,000

200,000

200,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต
ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

จานวนผู้เข้าร่วม 450 คน

ร้อยละ 90

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

150,000 350,000 500,000

500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

ในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จัดงานทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ของไทย

ผลที่คาดว่า

ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จัดงานวันสงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง

ของไทย

ตัวชี้วัด

80,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

50,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต กองการศึกษา

ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม ของ

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมี

ทุกปี จานวนผู้เข้าร่วม 350 คน

ร้อยละ 80

ความพึงพอใจและมีผู้มา
เข้าร่วมงาน
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4 จัดงานสืบสานประเพณี

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ท้องถิ่น

ของไทย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

ของไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทาง

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

กองการศึกษา

ด้านศาสนา ประเพณีท้องถิ่นที่ร่วม

กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม 200 คน
8 จัดงานสืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดี จัดแห่เทียนเข้าพรรษา ปีละ 1 ครั้ง

ของสังคมไทย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

กองการศึกษา

ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ (เงินรายได้)

จานวนผู้เข้าร่วม 350 คน

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน
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7 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี เด็กและประชาชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000 ผูเ้ ข้าร่วมเฉลิม

120,000 200,000

ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของ 20 ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม

ฉลองและเคารพ และชาวจังหวัดสระแก้วได้

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โครงการสมโภชศาลหลักเมือง

บูชาศาลหลักเมือง สักการะบูชาศาลหลักเมือง

และใกล้เคียง

ร้อยละ 80

จังหวัดสระแก้ว จานวนผู้เข้าร่วม

(เงินรายได้)

และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

500 คน
10 เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

− เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดสระแก้ว − พนักงานเจ้าหน้าที่

− เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

− พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ประชาชนได้ส่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการ กองการศึกษา
เสริมและอนุรักษ์ ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ (เงินรายได้)

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ธรรมชาติ

− เพื่อสร้างจิตสานึกในการรักและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ร้อยละ 80

หวงแหนธรรมชาติ

สระแก้ว จานวน 150 คน

ประจาจังหวัดสระแก้ว
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2561

9 สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศาลหลักเมือง ประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 200,000
สระแก้ว

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีรักความ - จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000 300,000 300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 300,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต

สามัคคี มีระเบียบวินัยอันดี และ ของเด็ก เช่น วิ่งผลัดกระสอบ

ร้อยละ 90

เทศบาลมีความกล้าแสดง

ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ เก้าอีด้ นตรี เกมต่างๆ วาดภาพ

ได้เข้าร่วม

ออก และประชาชนมี

ของเด็ก

ระบายสี เป็นต้น มีเด็ก เยาวชนเข้า

กิจกรรมการ

ความชื่นชอบการแสดง

ร่วมโครงการฯ ประมาณ 1,000 คน

ละเล่นต่างฯ

ออกของเด็ก

- ค่าของรางวัลสาหรับเด็กเข้าร่วม

กิจกรรม
- ค่าอาหารและเครื่องดิ่ม
- ค่าเช่าบริการวัสดุอปุ กรณ์
เช่น เต้นท์ เก้าอี้

กองการศึกษา
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11 วันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อป้องกันแสงแดดและใช้

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างหลังคาพร้อมปูพื้นยาง ขนาด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

200,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก - มีพื้นที่ที่เอือ้ อานวยต่อการ กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3 พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมของ

6 เมตร x 8 เมตร จานวน 2 ด้าน

เล็กฯ มีสถานที่ จัดกิจกรรมสาหรับเด็ก

(บ้านหนองกะพ้อ)

เด็กนักเรียน

- ก่อสร้างที่แปรงฟันสาหรับเด็ก

ในการจัดกิจกรรม - เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ

จานวน 1 ชุด

ได้ ร้อยละ 100

ฟันที่ดี

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เพื่อป้องกันแสงแดดและใช้

- ก่อสร้างหลังคาพร้อมปูพื้นยาง ขนาด

13 ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

200,000

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็ก - มีพื้นที่ที่เอือ้ อานวยต่อการ กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมของ

6 เมตร x 8 เมตร จานวน 2 ด้าน

เล็กฯ มีสถานที่ จัดกิจกรรมสาหรับเด็ก

(ตลาดสระแก้ว)

เด็กนักเรียน

- ก่อสร้างที่แปรงฟันสาหรับเด็ก

ในการจัดกิจกรรม - เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ

จานวน 1 ชุด

ได้ ร้อยละ 100

ฟันที่ดี

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว
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12 ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และเยาวชนนอกสถานศึกษา กระบวนการทางานสร้างเสริม

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนนอก

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ

นอกสถานศึกษา สถานศึกษามีภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และกลุ่ม เยาวชนนอกสถานศึกษา

ห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง

เยาวชนนอกสถานศึกษา

ร้อยละ 100

2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์

ยาเสพติดเด็กและกลุ่มเยาวชน
นอกสถานศึกษาไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องและห่างไกลยาเสพติด

รวม 14 โครงการ

สมบูรณ์ ทั้งทางด้าน

1,880,000 2,120,000 2,130,000 2,030,000 2,230,000

กองการศึกษา
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14 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก 1. เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงานและ ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

17,800,000

2

12,300,000

2

12,300,000

2

12,300,000

4

22,500,000

13

77,200,000

3

17,800,000

2

12,300,000

2

12,300,000

2

12,300,000

4

22,500,000

13

77,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

2,995,000
-

-

-

1
-

2,995,000
-

-

-

-

-

-

-

1

2,995,000

-

1

2,995,000

รวม
2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม

3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานงบกลาง
3.4 แผนงานการพาณิชย์

รวม

-
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1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ -

(บาท)

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

1,020,000,000

3

1,089,995,000

2

1,023,000,000

3

1,029,560,000

1

1,000,000,000

12

5,162,555,000

-

-

1,000,000,000

12

-

1,029,560,000

1

-

1,023,000,000

3

-

1,089,995,000

2

-

1,020,000,000

3

5,162,555,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4

-

6

-

5

-

26

-

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม
3
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.2 แผนงานงบกลาง
รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริม คุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

6

1,037,800,000

1,102,295,000

1,035,300,000

1,044,855,000

1,022,500,000

5,242,750,000
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โครงการ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เรียนโรงเรียนเทศบาล 2

ในการเรียนการสอน

(บ้านลัดกะสัง) ชั้นล่างโล่ง

-นักเรียนมีห้องเรียนใน กองการศึกษา

ห้องเรียน ตามแบบ สน.ศท.

เพียงพอ

การเรียนการสอน

จานวน 2 หลัง ชั้นล่างโล่ง

สาหรับการ

-นักเรียน/ครูมีห้องใน

(เงินอุดหนุน)

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
ร้อยละ 100
2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กมีสถานที่เพียงพอต่อ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1,800,000
ก่อนวัยเรียน

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

การสอน

มีสถานที่เพียง เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนก่อน เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

พอต่อการเรียน การและมีสถานที่

วัยเรียน

การสอน

เพียงพอต่อการเรียน

ร้อยละ 100

การสอน

จานวน 1 แห่ง

(เงินอุดหนุน)
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1 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อเงพื่อให้นักเรียนมีสถานที่เพียงพอก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 มีสถานที่

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างหลังคาเหล็ก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4,700,000 โรงเรียนเทศบาล1

สถานศึกษามีสถานที่ได้ กองการศึกษา

ประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1

ในการปฏิบัติกิจกรรม

ขนาดกว้าง 32 เมตร

(หนองกะพ้อ

มาตรฐานเอือ้ ต่อการ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

กลางแจ้งของนักเรียน ครู

ยาว 42 เมตร

อนุสรณ์) มี

เรียนการสอนและการ

และผู้ใช้บริการ

จานวน 1 หลัง ตามแบบ

สถานที่ปฏิบัติ

บริการประชาชน

แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

กิจกรรม
อเนกประสงค์
ที่สะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน
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3 ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนก เพื่อช่วยป้องกันแดดและฝน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน มีสนามฟุตซอลที่ได้จานวน5,500,000

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสังท) าลายพื้นสนาม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5,500,000 1. มีหลังคาสนาม1. ครู นักเรียน และ

มาตรฐาน 1 แห่ง

ฟุตซอล 1 แห่ง ประชาชนมีสนามฟุตซอล

2. เพื่อเป็นการดูแลและยืด

ตามแบบแปลนเทศบาล

2. ผู้ใช้บริการ ที่ดีได้มาตรฐานและปลอดภัย

อายุการใช้งานของสนาม

เมืองสระแก้ว

ร้อยละ 90 มี

ฟุตซอลให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

รวม 4 โครงการ

กองการศึกษา

2. โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ การบริหารจัดการและ

17,800,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 22,500,000

3. สนามกีฬามี

ยกระดับคุณภาพการ

อายุการใช้งาน

ศึกษาเป็นที่ยอมรับของ

ยาวนาน

หน่วยงานของรัฐและชุมชน

-

-

-
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4 ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ชุมชนเมืองย่อยที่ 20

(ผลผลิตของโครงการ) 2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,995,000

-

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล
ป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็ก

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) เยาวชน และประชาชน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ชุมชนเมืองย่อย เด็กเยาวชนและประชาชนกองสาธารณสุขฯ

พื้นยางสังเคราะห์ผสมยาง

ที่ 20 มีสนาม

ธรรมชาติ ขนาด

ฟุตซอลสาหรับ ห่างไกลยาเสพติด

20 x 40 เมตร

เด็ก เยาวชนและ

ตามแบบแปลนเทศบาล

ประชาชนออก

เมืองสระแก้ว

กาลังกาย
จานวน 1 แห่ง

รวม 1 โครงการ

-

-

-

2,995,000

-

มีจิตใจ ร่างกายแข็งแรง
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1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนเทศบาล 31

ประชาชนในการสัญจรไป- ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้ ยาว 236.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
(บ้านเนินสมบูรณ์)

มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
สัญจรไป-มา นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข
ร้อยละ 100

ปัญหาฝุ่นละออง

ยาว 425.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

หรือคิดเป็นพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

เรียบร้อย

6,610.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
เมืองสระแก้ว พิกัดจุดเริ่มต้น 13°
48' 15" /102° 5' 19" พิกัดจุดสินสุด

13° 48' 52" / 102° 8' 32"

กองช่าง
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1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

10,000,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมีความ

ถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมือง) ประชาชนในการสัญจรไป- (สายเลี่ยงเมือง)

ถนนใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้ ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

สัญจรไป-มา นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข

(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2) มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ร้อยละ 100

ยาว 468.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ปัญหาฝุ่นละออง

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

ยาว 475.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

เรียบร้อย

หรือคิดเป็นพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
5,658.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

พิกัดจุดเริ่มต้น 13°49' 37"/102° 2' 54"
พิกัดจุดสินสุด 13° 48' 56" / 102° 3' 40"

กองช่าง
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2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เมืองสระแก้ว

เล่นกีฬา เป็นการออก

พร้อมลู่วิ่งยางธรรมชาติ

2561

2562

2563

2564

2565

-

80,000,000.00

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ทาให้มีศูนย์กลางการ
สถานที่ออก

ออกกาลังกายเล่นกีฬา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 กาลังกายอย่างปลอดภัย 2. อาคารอัฒจันทร์คอนกรีต

กาลังกายและมี อย่างปลอดภัย เสริมสร้าง

(ตลาดสระแก้ว)

เสริมสร้างให้ประชาชนมี กว้าง 9.60 เมตร ยาว 40.50 เมตร

สนามกีฬาที่ได้ กาย ทาให้ร่างกาย

นิสัยรักการออกกาลังกาย 3. อาคารโรงยิมอเนกประสงค์

มาตรฐาน

และลดค่าใช้จ่ายด้าน

ทาให้สุขภาพแข็งแรง

กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร

ร้อยละ 100

การรักษาพยาบาล

และลดภาระค่าใช้จ่าย

4. ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิว

ด้านการรักษาพยาบาล

และตีเส้น กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร
5. ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิว
และตีเส้น กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร

กองช่าง
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3 ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ 1. สนามฟุตบอลปูหญ้านวลน้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

-

2562
9,995,000

2563

2564

2565

-

-

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมี

6.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร

ถนนใช้ในการ ความสะดวก รวดเร็ว

(สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) ไป-มา และเพื่อให้มีถนนที่ หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่

สัญจรไป-มา ปลอดภัย นาไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล. ไม่น้อยกว่า 6,180.00 ตร.ม.

ร้อยละ 100

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

และบ้านเมืองเป็น

สระแก้ว พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°

ระเบียบเรียบร้อย

สายถนนสระแก้ว

ประชาชนในการสัญจร

2561

ตัวชี้วัด

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาฝุน่ ละออง

49' 09. 89" E 102° 03' 12. 52"
พิกัดจุดสินสุด N 13° 49' 37. 46"

E 102° 02' 53. 89"
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ติดตังโคมไฟประดับ จานวน

-

-

-

6,360,000

-

แหล่งประวัติศาสตร์ สวนสาธารณะสระแก้ว -

ประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ ประวัติศาสตร์สระแก้ว-

106 โคม

สระแก้ว-สระขวัญ สระขวัญ มีความสวยงาม

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 สระขวัญ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

มีความสวยงาม มีมาตรฐานและปลอดภัย

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

เพิ่มมากขึน

กองช่าง
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4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ
ถนนเทศบาล 31

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ดาเนินการก่อสร้าง ถนน คสล.

ประชาชนในการสัญจร

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

7,200,000

-

ตอนที่ 1 กว้าง 10.00 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมี

กองช่าง

ถนนใช้ในการ ความสะดวก รวดเร็ว

ไป-มา และเพื่อให้มีถนนที่ ยาว 328.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

สัญจรไป-มา ปลอดภัย นาไม่ท่วมขัง

ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ตอนที่ 2 กว้าง 10.00 เมตร

ร้อยละ 100

ช่วยแก้ปัญหาฝุน่ ละออง

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

และบ้านเมืองเป็น

หรือมีพืนที่ผิวจราจร คสล.

ระเบียบเรียบร้อย

รวมกันไม่น้อยกว่า 5,280.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

7 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออานวยความสะดวกแก่

ดาเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

CONCRETE สายบ้านลัดกะสัง ประชาชนในการสัญจร

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14 ไป-มา และเพื่อให้มีถนนที่ 1,668.00เมตร หนา 0.05 เมตร

(บ้านลัดกะสัง)

ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 323.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

-

-

-

6,000,000

-

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมีความ
ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สัญจรไป-มา นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้
ร้อยละ 100

ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

-252-

6 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

10,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
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ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 168.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
307.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 13,200.00

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

8 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ดาเนินการก่อสร้างผิวจราจร

ประชาชนได้มี ทาให้การจราจรมีความ

CONCRETE สายถนนสระแก้ว ประชาชนในการสัญจรไป-มา ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง

ถนนใช้ในการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(สายเลี่ยงเมือง)เสนอโดยชุมชน และเพื่อให้มีถนนที่ได้

8.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร

สัญจรไป-มา นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้

เมืองย่อยที่ 6 (บ้านชาติเจริญ) มาตรฐานเพิ่มมากขึน

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

ร้อยละ 100

ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย
กว่า 28,000.00 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปัญหาฝุ่นละออง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิเสริ
่มประสิ
มสร้าทงกระบวนการเรี
ธิภาพระบบโครงสร้
ยนรู้และสภาพแวดล้
างพื้นฐาน การส่
อมของประชาชนให้
งเสริมการค้า การลงทุ
สามารถปรั
น พัฒ
บตันาเศรษฐกิ
ว ประกอบอาชี
จ การบริ
พ และมี
หารจัสดภาพแวดล้
การด้านสั
อมคุ
งคมและสิ
ณภาพชี่งวแวดล้
ิตที่ดี อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

(Box Clues)
10 ก่อสร้างระบบโครงสร้าง
พืนฐานเพื่อแก้ไขปัญหา

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

23,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพืนที่ได้ ทาให้การระบายนาเป็นไป

(Box Clues) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร

ลดปัญหานาท่วม อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ขัง ร้อยละ 100 นาไม่ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วมใน - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000 ก่อสร้างระบบ แก้ปัญหาพืนที่นาท่วม

ภาพรวมของพืนที่ชุมชนที่ (แบบเสาเข็มพร้อมแผ่นกันดิน)

โครงสร้าง

อาคารบ้านเรือนของ

นาท่วมและระบายนาในเขต จาเป็นเร่งด่วนของจังหวัด บริเวณริมคลองพระสทึงฝั่งเทศบาล

พืนฐานจานวน ประชาชนในชุมชน

พืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว เป็นเป็นการ

เมืองสระแก้วตลอดแนวความ

4 แห่ง

และชุมชนต่อเนื่อง

บรรเทาความเดือดร้อน

ยาวรวม ,

ของประชาชนในพืนที่

- ก่อสร้างท่อระบายนา

เทศบาลเมืองสระแก้ว

- ก่อสร้างคันป้องกันนาท่วม

ได้อย่างยั่งยืน

- ก่อสร้างสถานีสูบนา
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

รวม 10 โครงการ

1,020,000,000 1,089,995,000 1,023,000,000 1,029,560,000

1,000,000,000

กองช่าง

กองช่าง
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9 ก่อสร้างท่อระบายนา คสล. เพื่อให้ป้องกันนาท่วมขังในเขต ดาเนินการก่อสร้างท่อระบายนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

สานักปลัด

ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ดังนี้
1.1 ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู จานวน 5 เครื่อง

เทศบาล
167,700

111,800

-

-

-

1.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

-

32,400

-

-

-

1.3 ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

28,600

85,800

-

-

-

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

พ.ศ. 2559)
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ดังนี้
2.1 ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง

-

-

2.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง

-

-

2.3 ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง

-

-

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

111,800

55,900

-

-

94,000

-

57,200

-

-
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1 บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

60,000

-

30,000

30,000

-

แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่อง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

จานวน 4 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

สานักปลัด
เทศบาล

18,000

-

8,900

8,900

-

5,600

-

2,500

2,500

-

จานวน 4 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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2 บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้าชนิดหอยโข่ง

สงบภายใน

และศักยภาพในการช่วย พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด โดยมี

งานป้องกันฯ

เหลือประชาชนให้รวด

- ติดตั้งปั๊มสูบน้าชนิดหอยโข่ง มีทางสูบน้าและทาง

เร็วและทั่วถึง

ส่งน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

- ติดตั้งบนเทรเลอร์สาหรับลากจูง

4 รักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซื้อพัดลมระบายควันแรงดันสูง สาหรับใช้ในการ

สงบภายใน

ในการดับเพลิงได้อย่าง ดับเพลิง จานวน 1 ตัว

งานป้องกันฯ

รวดเร็ว และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่

150,000

-

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล
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3 รักษาความ

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

สงบภายใน

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งานป้องกันฯ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ในการปฏิบัติงานให้

- จอภาพแบบ LCD

2561
(บาท)
27,800

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น - เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED

- เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)
6 รักษาความ
สงบภายใน
งานป้องกันฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ให้

จัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน จานวน 3 ชุด

สัญญาณในการช่วย

(สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เหลือประชาชน

จานวน 2 ชุด และสาหรับงานเทศกิจ จานวน
1 ชุด)

70,000

35,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

-258-

5 รักษาความ

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

สงบภายใน
งานป้องกันฯ

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถดับเพลิงเพียง จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดโฟมในตัว พร้อมติดตั้งเครน
และขนส่ง

พอในการปฏิบัติงาน

กระเช้ากู้ภัย ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

และเพื่อให้การดับเพลิง มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังน้ามีขนาด
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เครื่องสูบน้าดับเพลิง
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ต่อนาที ที่แรงดัน
ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ

ยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมอีเล็คโทรนิค
ไซเรน และติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร มีกาลัง

ส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7,500,000 สานักปลัด
เทศบาล

-259-

7 รักษาความ

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ภายใน

ชารุดและเสื่อมสภาพ

งานป้องกันฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

23,000

-

-

-

-

47,000

-

-

-

-

-

-

-

-

เทศบาล

เพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติงานวิทยุสื่อสาร
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
พ.ศ. 2559)
- ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

เพื่อติดตั้งห้องพักเวรเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
9 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 1. อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครื่อง
วิทยุ

ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 หรือดีกว่า

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

15,000

สานักปลัด
เทศบาล

-260-

8 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อแทนเครื่องเดิมที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่
ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP,

RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับ HARDDISK ชนิด SATA ขนาดความจุรวม

ไม่น้อย กว่า 10 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่

น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-261-

แบบ 10/100 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

สงบภายใน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
80,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

ปลอดภัยในการดับเพลิงใน อัตราการไหลของน้า จานวน 4 หัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

ลักษณะเพลิงลุกไหม้อย่าง

รุนแรงและมีแรงดัน
11 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อป้องกันอันตรายที่ ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ประกอบด้วย
สงบภายใน

อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ เสื้อ กางเกง แบบแยกส่วน วัสดุผลิตจากผ้า Normex
ดับเพลิงขณะเข้าดับเพลิง หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า จานวน 10 ชุด
และเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ความรุนแรงของสาธารณภัย

ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรักษาชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

-

220,000
(4 ชุด)

-

-

330,000 สานักปลัด
(6 ชุด)

เทศบาล

-262-

10 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความ หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยและควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

สงบภายใน

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 2 แรงม้า

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
44,000

2565
(บาท)
-

ประชาชนสาธารณภัยต่างๆ แผ่นบังคับโซ่ยาว 16 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
13 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
สงบภายใน

และขนส่ง

ในการออกปฏิบัติงานใน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จานวน 1 คัน
การรักษาความสงบเรียบ
ร้อยให้กับประชาชนในเขต

เทศบาล

-

814,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

-263-

12 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

เพิ่มศักยภาพในการช่วย เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า

สงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

เหลือประชาชนที่ประสบ พร้อมอุปกรณ์และสายสูบน้า จานวน 1 เครื่อง
ปัญหาอุทกภัยและอัคคีภัย

ในเขตเทศบาล

15 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

-

-

5,800

5,800

5,800

สานักปลัด
เทศบาล

-264-

14 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมและ เครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิดหาบหามเครื่องยนต์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

และวิทยุ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยช่วย จัดซื้อเครื่องป้องกันไฟกระโชกระบบกล้องวงจรปิด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)
24,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ป้องกันความเสียหายจาก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

กรณีไฟกระโชกจากเหตุ 1. เครื่องป้องกันไฟกระโชก จานวน 1 เครื่อง

(งานป้องกันฯ)

ฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าเกิน 2. เครื่องป้องกันไฟกระโชกสาย LAN
ให้กับระบบและเครื่องบันทึก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จานวน 1 ชุด

ข้อมูลกล้องวงจรปิด
17 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ระบายความ
สงบภายใน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ร้อนด้วยน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า

และทดแทนเครื่องเดิมที่ จานวน 1 เครื่อง
ชารุด

-

60,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)
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16 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

18 รักษาความ

ครุภัณฑ์

สงบภายใน
(งานเทศกิจ)

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม

วิทยุ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ชีวิตและทรัพย์สินของ อุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

เทศบาล

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ - กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด ความละเอียด

(งานเทศกิจ)

ภายในสวนสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 16 ตัว

สระแก้ว-สระขวัญ และ - เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบบ 16 ช่อง
เป็นการป้องปรามการก่อ พร้อมจอ VGA 1 ชุด

อาชญากรรมและแหล่ง - ฮาร์ดดิสบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ความจุ
มั่วสุมของเยาวชน

ไม่น้อยกว่า 4 TB 1 ตัว

-266-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

19 รักษาความ

ครุภัณฑ์

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม

วิทยุ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

การดูแลรักษาความ

อุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

เทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตและ

- กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด ความละเอียด

(งานป้องกันฯ)

ทรัพย์สินของเทศบาลและ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 16 ตัว
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ - เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบบ 16 ช่อง

ภายในบริเวณอาคาร

พร้อมจอ VGA 1 ชุด

ป้องกันและบรรเทา

- ฮาร์ดดิสบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ความจุ

สาธารณภัย เทศบาลเมือง ไม่น้อยกว่า 4 TB 1 ตัว

สระแก้ว

-267-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวก จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้

สานักปลัด
_

45,000

_

_

-

จาตัวประชาชน และติดต่อ 2. เก้าอี้นั่งบุนวม ขาเหล็ก จานวน 70 ตัว

_

42,000

_

_

-

ราชการอื่นๆกับคณะผู้ 3. เก้าอี้สตูล จานวน 60 ตัว

_

54,000

_

_

-

ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ 1. ชุดโซฟารับแขก จานวน 2 ชุด(1ชุดประกอบด้วย

ขอรับบริการงานทะเบียน โซฟา 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว , โซฟา 1 ที่นั่ง จานวน
ราษฎรและงานบัตรประ- 2 ตัว และโต๊ะกลางพร้อมกระจก จานวน 1 ตัว)

บริหารให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เทศบาล
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20 บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์

งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อติดตั้งผ้าม่านภายใน จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งห้องต่างๆ
งานครัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

400,000

_

_

-

อาคารสานักงานเทศบาล ภายในอาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

เมืองสระแก้วทดแทนของ จานวน 104 ชุด

เดิมที่ชารุดและเสื่อม
สภาพให้สวยงาม
22 งานรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร ดังนี้

และวิทยุ

และเพิ่มช่องทางการติด 1. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM วิทยุ

สานักปลัด
_

100,000

_

_

-

_

72,000

_

_

-

ต่อสื่อสารในการให้ความ สื่อสารเครื่องแดง (CB) ความถี่ย่าน 245 MHz กาลัง

ช่วยเหลือประชาชนที่

ส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จานวน 20 เครื่อง

ได้รับผลกระทบจาก

2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์

สาธารณภัยให้เป็นไป

กาลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จานวน

ด้วยความรวดเร็ว

3 เครื่อง

เทศบาล
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21 บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

สงบภายใน

และวิทยุ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ในชีวิตและทรัพย์สินของ จานวน 1 ชุด (กล้อง 32 ตัว) ประกอบด้วย
ประชาชนในการเฝ้าระวัง 1. อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย
และป้องปรามการกระทา (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง 1 เครื่อง

ความผิด

2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับ

2. เพื่อเสริมศักยภาพใน ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
การปฏิบัติงานให้กับเจ้า ปลอดภัยทั่วไป จานวน 32 ตัว
หน้าที่ตารวจและหน่วย 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
งานที่เกีย่ วข้องด้านความ ขนาด 8 ช่อง จานวน 4 เครื่อง

มั่นคงให้สามารถทางาน 4. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 5. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น,
และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีถาดรับอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อย จานวน 1 ตู้

6. โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

500,000

-

_

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล
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23 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

42,500

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic Outdoor 4 Core

(ความยาวตามแผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตาม
แผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)

24 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
และเผยแพร่

การปฏิบัติราชการ

ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ความสงบ
ภายใน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และ
วิทยุ

ในชีวิตและทรัพย์สินของ ติดตั้ง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ประชาชนในการเฝ้า

1. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Network video

ระวังและป้องปราม

recorder (NVR) รองรับกล้อง ไอพี 4 MP

การกระทาความผิด

16 กล้อง ความจุข้อมูล 16 TB.
2. กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 4 MP.
3. Gigabit hub 16 Port POE.
4. เครื่องสารองไฟ 1000 VA.
5. ตู้แร็ก 19 นิ้ว 15U แบบตั้งพื้น, ถาดรับอุปกรณ์,
พัดลมระบายความร้อน 4 นิ้ว 2 อัน ,
รางปลั๊ก 6 ช่อง 1 อัน
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณระยะไกลชนิด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล
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25 การรักษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทางแบบ
สาย 8 Port (POE)
8. สาย UTP.CAT.6 Outdoor มีสลิง
9. ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ปลายทางพร้อมเสาเหล็ก
และฐาน
10. อุปกรณ์ Surge Protective (lan)
11. อุปกรณ์ Surge Protective (ไฟฟ้า)
12. LED Smart TV 40 นิ้ว
13. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่น ๆ
14. ค่าแรงติดตั้ง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ภายนอกอาคาร Access point (Point to Point)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

สงบภายใน

วิทยุ

การรักษาความปลอดภัย DRV สาเร็จรูปแบบ AHD (จานวน 1 เครื่อง)
ในชีวิตและทรัพย์สิน

- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง

ของประชาชนที่เข้ามา

วงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง

ขอรับบริการจากเทศบาล - รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้ไม่น้อยกว่า 4 TB
เมืองสระแก้วและเพื่อ

- มีระบบบีบอัดภาพแบบ H 264 Compression

ติดตั้งทดแทนกล้อง

หรือดีกว่า

วงจรปิดที่ชารุดให้

- มีพอร์ต USB สาหรับสารองข้อมูล ไม่น้อยกว่า

ครอบคลุมทั่วถึง

2 ช่อง
2. กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด Bullet
(IR BULLET CAMERA) จานวน 7 ตัว
- รองรับความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า
1928(H) x 1088(V) หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

40,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล
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26 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดดิจิทัล

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

IR Cut Fillter
- ตัวกล้องป้องกันฝุน่ ละอองและน้าได้มาตรฐาน

IP 66 หรือดีกว่า

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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- เป็นกล้องชนิด Day&Night Mode แบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. เพื่อให้พนักงานสวมใส่ เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ

ความสงบ

วิทยาศาสตร์

ในขณะปฏิบัติงานดับเพลิง ชนิดสะพายหลัง (SCBA) จานวน 4 ชุด

ภายใน

หรือการแพทย์

กู้ภัย หรือช่วยชีวิตผู้ประสบ

ภัยในบริเวณพื้นที่มีกลุ่ม
ควันหนาแน่น ก๊าชพิษ ที่
เป็นอันตรายต่อระบบ
หายใจ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและป้องกัน
อันตรายในพื้นที่อับอากาศ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000 งานป้องกันฯ
สานักปลัด
เทศบาล
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27 การรักษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์เครื่องมือในการ

บรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับความรุนแรง

ของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ตามความเจริญของ
ชุมชนเมือง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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3. เพื่อเตรียมความพร้อม

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สาหรับประมวลผล
เสื่อมสภาพการใช้งาน

2561
(บาท)
160,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

(ตั้งโต๊ะ)

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED

ในการปฏิบัติงาน และ - เครื่องสารองไฟ
บริการประชาชน
29 บริหาร
งานทั่วไป

จานวน 4 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ภายในกองคลัง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
เสื่อมสภาพการใช้งาน จานวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในห้องปฏิบัติงาน
ซ่อมบารุงบ่อยครั้ง ไม่ แผนที่และทะเบียนทรัยพ์สินกองคลัง
คุ้มค่าในการซ่อม สิ้น
เปลืองงบประมาณ และ
พลังงานไฟฟ้า

-
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28 บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

31 บริหาร
งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย
รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
และเพื่อนาไปทดแทน
เครื่องเดิมที่มีความเสื่อม
สภาพตามการใช้งาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนโต๊ะทางานเดิม
ที่ชารุดและใช้งานมาเป็น
เวลานาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 3 เครื่อง

-

45,000

-

-

-

กองคลัง

จัดซื้อโต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 ซม.
จานวน 18 ตัว

-

-

-

110,000

-

กองคลัง

(สืบจากราคาท้องถิ่นตลาดเนื่องจากไม่มีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2561)
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30 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
ในปฏิบัติงานให้สะดวก แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDหรือแบบNetwork
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800Va (480 Watts)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

_

22,000

_

-

_
_

_
_

10,000
2,500

_
2,500

-

_

_

61,000

_

จานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี2561)

4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง (สืบราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ประจาปี 2561)

_

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง
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32 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จานวน 1 เครื่อง
ในการปฏิบัติงานให้
1. ระบบการพิมพ์ impact dot matrix
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2. จานวนเข็มพิมพ์ 24 pins

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

42,000

-

-

กองคลัง

-

-

65,000

-

-

กองคลัง

3. ความเร็วในการพิมพ์ High Speed Draft 480 cps

4. ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว 10, 12 cpi
5. ความกว้างพื้นที่การพิมพ์สูงสุดที่ 241.3 mm
6. ทางเข้ากระดาษสามารถวางสมุดที่ช่องป้อน
กระดาษตรงตาแหน่ง (Auto Aliqnment)
(สืบจากราคาท้องถิ่นตลาดเนื่องจากไม่มีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2561)

34 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่
ชารุดและใช้งานมาเป็น
เวลานอน เพื่อเพิ่มประ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงานบุนวมมีที่วางแขน ขาเหล็ก
มีล้อเลื่อนจานวน 25 ตัว
(สืบจากราคาท้องถิ่นตลาดเนื่องจากไม่มีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2561)
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33 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดเก็บทะเบียนพัสดุ จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
เรียบร้อย และสะดวกใน ครุภัณฑ์ ประจาปปี 2561)
การค้นหาเอกสาร

-

-

16,000

-

-

กองคลัง

36 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนเครื่องปรับ
อากาศเดิมที่ชารุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

-

-

94,000

-

-

กองคลัง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประจาปี 2561)
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35 บริหาร
งานทั่วไป

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

38 บริหาร
งานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศสาหรับติดตั้งใน
กองวิชาการและแผนงาน
เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่และให้
บริการแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศสาหรับติดตั้งใน
ห้องประชาสัมพันธ์กอง
วิชาการและแผนงานซึ่ง
เครื่องเดิมชารุดแล้ว
2.เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่และให้
บริการแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

-

-

-

47,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

17,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู

จานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
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37 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

39 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 1. เพื่อกระจายจุดแพร่ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อม

วิทยุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

_

300,000

_

_

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

สัญญาณเสียงตามสายไปยัง อุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ชุด
พื้นที่ภายในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ระบบ UHT-FM จานวน 4 ชุด

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 2. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย
ข่าวสารต่างๆให้ประชาชน ระบบ UHT-FM จานวน 1 ชุด

40 บริหาร
งานทั่วไป

ในชุมชนได้รับรู้รับทราบ 3. เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง
อย่างทั่วถึง
4. ไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 ตัว
5. สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึก จัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล
90,000
และเผยแพร่
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ไวน์ และอุปกรณ์เสริม จานวน 1 ชุด
สาหรับเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติราชการของ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน
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ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึกภาพ จัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล
และเผยแพร่
นิ่งระบบดิจิตอลสาหรับเป็น และอุปกรณ์เสริม จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

24,000

7,600

2563
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

40,000

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

เครื่องมือในการปฏิบัติราชการ

42 บริหาร
งานทั่วไป

ของงานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ - เพื่อให้หอกระจายข่าว 1.จัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า
วิทยุ
ประจาชุมชนอยู่ในสภาพที่ 1,200 วัตต์ จานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท
ใช้งานได้อยู่เสมอ
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 14 จานวน 1 เครื่อง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าว - สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 20 จานวน 1 เครื่อง
สารที่สาคัญอันเป็นประโยชน์ 2. จัดซื้อไมโครโฟน ชนิดมือถือ แบบไร้สายพร้อม
ต่อประชาชนในชุมชน อุปกรณ์ จานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ - สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 14 จานวน 1 ชุด
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว - สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 20 จานวน 1 ชุด
ทันเหตุการณ์
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41 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3. จัดซื้อชุดลาโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
งานทั่วไป (ต่อ)
จานวน 6 ชุดๆ ละ 32,000 บาท (1 ชุด มี 4 ตัว)
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 14 จานวน 1 ชุด
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 6 จานวน 1 ชุด
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 11 จานวน 1 ชุด
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 15 จานวน 1 ชุด
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 17 จานวน 1 ชุด
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 20 จานวน 1 ชุด
4. จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดีสามารถ
เล่นแผ่น ซีดี ดีวีดี และมีช่องเสียบ USB จานวน
2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 14 จานวน 1 เครื่อง
- สาหรับชุมชนเมืองย่อยที่ 20 จานวน 1 เครื่อง
43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด จัดซื้อรถเข็นทาแผล จานวน 1 คัน
หรือการแพทย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

192,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

12,800

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

กอง
สาธารณสุขฯ
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บริหาร

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

44 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงาน
อย่างเพียงพอ เนื่องจาก
เครื่องเดิมเสื่อมสภาพ
แล้ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
แบบที่ 2* พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
แบบที่ 1* พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสารองไฟฟ้า

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

24,500
32,500
-

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

39,500

-

-

-

-

95,000

47,500

99,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

จานวน 1 ชุด
แบบที่ 2* พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน 2 ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

45 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อให้มีเครื่องเสียงขนาด จัดซือ้ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบเคลื่อนย้าย(ดิจิตอล)

เหมาะสม เคลื่อนย้าย จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
สะดวก รวดเร็ว ไว้ใช้ใน 1. SOUNDCRAFT UI16 Digital Mixer
งานราชการ เช่น งานออก (เครื่องมิกส์เสียงดิจิตอล) พร้อมอุปกรณ์การควบคุม

ประชุมตามชุมชนต่างๆ 2. ลาโพง (ตู้ซับ) แบบ K112A จานวน 2 ใบ
ประชาคมอื่น ที่ต้องการ ตู้ลาโพงเสียงกลางแหลม แบบ K1 จานวน 2 ใบ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (ชนิดมี POWER ในตัว)

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

46 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
โน้ตบุ๊กสาหรับใช้ในการ จานวน 2 เครื่อง
ปฏิบัติราชการภายในและ
ภายนอกสานักงาน เมือ่ มี

2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

22,000

22,000

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

81,300

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

24,500

-

-

-

ฝึกอบรมหรืองานกิจกรรม

ต่างๆ
47 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่ออานวยความ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ที่ 1* พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสารองไฟ
- เพื่อให้มีเครื่องมือ จานวน 5 ชุด
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
เพียงพอ
แบบที่ 1* พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน 1 ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)
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ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

49 สาธารณสุข

50 สาธารณสุข

51 สาธารณสุข

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่ออานวยความสะดวก
และการแพทย์ ในการปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สาหรับอานวย
และการแพทย์ ความสะดวกในการจัด
บริการแพทย์แผนไทย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 5 เครื่อง

2561
(บาท)
59,000

2562
(บาท)
59,000

2563
(บาท)
59,000

2564
(บาท)
59,000

2565
(บาท)
59,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

จัดซื้อรถเข็น ชนิดนอน จานวน 1 คัน

-

20,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

1. จัดซื้อเก้าอี้นวดฝ่าเท้าขนาดไม่น้อยกว่า
70x50x110 ซม. จานวน 1 ตัว

-

-

7,500

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

2. จัดซื้อเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200x50 ซม.

-

-

12,600

-

-

-

-

20,000
30,000

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

12,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

พร้อมเบาะและหมอน จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สาหรับอานวย 1. จัดซื้อเครื่องขูดหินปูน จานวน 1 เครื่อง
และการแพทย์ ความสะดวกในการจัด 2. จัดซื้อเครื่องฉายแสง (สาหรับอุดฟัน)
บริการแพทย์แผนไทย จานวน 1 เครื่อง

52 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ควบคุ่กับยูนิต
และการแพทย์ ทาฟัน

จัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จานวน 1 เครื่อง

-
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48 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
หรือการแพทย์ ไม่สามารถซ่อมได้
54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชารุดไม่สามารถซ่อมได้
55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อติดตั้งผ้าม่านอาคาร
งานครัว
อเนกประสงค์เพื่อการกีฬา
และสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด

-

56 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อใช้สาหรับประชาสัมพันธ์
วิทยุ
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพื่อติดตั้งบนรถบรรทุก
ขยะ จานวน 7 คัน ประกอบด้วย
1. เครื่องขยายเสียง จานวน 7 เครื่อง

53 สาธารณสุข

อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
48,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

2. ลาโพงฮอร์น จานวน 14 ตัว พร้อมขาสาหรับติดตั้ง

3. ไมโครโฟนพร้อมสายไมค์ จานวน 7 ชุด

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

70,000

-

-

-

-

-

-

55,900
(1 เครื่อง)
-

100,000

-

-

-

69,300

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ
55,900
กอง
(1 เครื่อง) สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

-

กอง
สาธารณสุขฯ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีความพร้อมสาหรับ จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์สาเร็จรูปแบบพับได้
การจัดกิจกรรม/โครงการ (โต๊ะ/เวที) ขนาด 60x117x60 ซม. จานวน 64 ชุด
อาคารอเนกประสงค์เพื่อ พร้อมบันได (เวที) 2 ชั้น จานวน 2 ชุด
การกีฬาและสันทนาการ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

400,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

-

849,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

450,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

58 สาธารณสุข

59 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อเฝ้าระวังด้านการรักษา
และเผยแพร่
ความปลอดภัยอาคารอเนก
ประสงค์เพื่อการกีฬาและ
สันทนาการเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียง
วิทยุ
พร้อมอุปกรณ์ ใช้สาหรับ
กิจกรรมต่างๆ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 16 ตัว
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย จานวน 1 ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน 1 ชุด ฯลฯ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

101,700
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57 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

61 สาธารณสุข

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกใน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
การปฏิบัติงาน ส่วนบริการ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ประชาชน
ขนาด 48,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้สาหรับอานวย - จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ชนิด 6 ช่อง ขนาดกว้างไม่
ความสะดวกในการจัด น้อยกว่า 90 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. จานวน 1 ตู้
บริการและการปฏิบัติงาน - จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
ของแพทย์ ทันตแพทย์ 45x60x130 ซม จานวน 2 ตู้
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ - จัดซื้อชั้นวางของ (ไม้) ขนาด 3 ชั้น จานวน 1 ตัว
และแพทย์แผนไทย
- จัดซื้อตู้อบสมุนไพร ขนาดไม่น้อยกว่า
120x100180 ซม. จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อตู้เก็บรองเท้า จานวน 1 ตู้
- โต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาดยาว 90 ซม.
จานวน 5 ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

111,800
(2 เครื่อง)

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

4,700

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

15,800

-

-

-

-

2,000
25,000

-

-

-

-

3,200
29,000

-

-
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60 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

2,000,000

กอง
สาธารณสุขฯ

-

20,000
34,500
15,500

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-

13,000

-

-

-

ปฐมภูมิของสานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ
63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศูนย์บริการ 1. รถเข็นชนิดนอน จานวน 1 คัน
และการแพทย์ สาธารณสุขด้านการจัด 2. รถเข็นชนิดนั่ง จานวน 5 คัน
บริการให้ได้มาตรฐานหน่วย 3. เตียงฟาวเลอร์ชนิดมือหมุน แบบ ก
บริการปฐมภูมิ เพื่อสู่การ จานวน 1 หลัง
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 4. หม้อต้มเครื่องมือ จานวน 1 เครื่อง
ปฐมภูมิของสานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

-293-

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อพัฒนาศูนย์บริการ รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
และขนส่ง
สาธารณสุขด้านการจัด กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
บริการให้ได้มาตรฐานหน่วย ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน
บริการปฐมภูมิ เพื่อสู่การ
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ
และเผยแพร่ ของทุกส่วนราชการ (กอง)
ในเทศบาลเมืองสระแก้ว
และติดตั้งที่อาคารอเนก
ประสงค์เพื่อการกีฬาและ
สันทนาการของเทศบาล
เมืองสระแก้ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว หรือ 144x144 นิ้ว
หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ
12x12 ฟุต จอม้วนเก็บในกล่องได้บังคับจอขึ้น ลง
หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า
AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ จานวน 1 จอ
2. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง

-

2562
(บาท)
82,500

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
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64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกใน โต๊ะทางาน จานวน 9 ตัว

(เสนอโดยชุมชน

การปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิด

เมืองย่อยที่ 20)

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน

66 สาธารณสุข
(เสนอโดยชุมชน

เมืองย่อยที่ 20

สระแก้ว-สระ

ขวัญ 2)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

เก้าอี้ทางานบุนวม มีล้อ จานวน 10 ตัว

เพื่อให้มีอุปกรณ์อานวย จัดซื้อพัดลมไอเย็น ชนิดตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
ความสะดวกแก่ประชาชน จานวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ที่มาใช้บริการที่อาคาร - พัดลมไอเย็น ชนิดใบพัด
อเนกประสงค์เพื่อการ - ปริมาณแรงลมไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม./ชั่วโมง
กีฬาและสันทนาการ
- ถังน้าสามารถบรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 93 ลิตร
เทศบาลเมืองสระแก้ว - สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- ระบบไฟฟ้า 220-240 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- มีล้อเคลื่อนที่ 4 ล้อ สามารถล็อคล้อให้อยู่กับที่ได้

- ช่องกระจายลมสามารถปรับส่ายได้
- มีรีโหมด คอนโทรล ควบคุมการทางานปิด-เปิด
- มีจอแอล ซี ดี แสดงสถานะการทางาน
- แผ่นกรองฝุ่นสามารถดึงออกมาทาความสะอาดได้

- รับประกันสินค้าทั้งระบบไม่น้อยกว่า 1 ปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_
-

43,000
-

32,000

_
-

_
-

กอง
สาธารณสุขฯ

_

_

250,000

-

_

กอง
สาธารณสุขฯ
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65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อจัดหาระบบกล้อง
(เสนอโดยชุมชน
และเผยแพร่
โทรทัศน์วงจรปิดทดแทน
เมืองย่อยที่ 20
ระบบกล้องวงจรปิดตาม
สระแก้ว-สระ
โครงการป้องกันและแก้
ขวัญ 2)
ไขปัญหายาเสพติดที่
ชารุด เก่า ล้าสมัย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

_

_

400,000

_

_

จานวน 1 ชุด (กล้อง 16 ตัว) ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 1 เครื่อง
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไป จานวน 16 ตัว
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
5. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น,
มีถาดรับอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อย จานวน 1 ตู้

6. โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single
mode Outdoor 6 Core

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
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67 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

500,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

68 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและ เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างขนาดใหญ่ของรถขุดตักตีนตะขาบ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างของรถขุดตัก ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว จานวน 2 ชุด ดังนี้
ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1. ชุดซีลมอเตอร์ตัวเดิน
4476 สระแก้ว ซึ่งเป็น 2. ชุดเอวสวิงทั้งชุด
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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(ความยาวตามแผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตาม
แผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับ
งานในการจัดบริการ งานสานักงาน จานวน 12 เครื่อง
ด้านสาธารณสุข
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 6 เครื่อง

-

-

44,000

-

-

-

-

44,000

-

-

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จานวน

-

-

44,000

-

-

-

-

580
2,800
2,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

2 เครื่อง
(คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

70 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อใช้สาหรับอานวยความ - จัดซื้อกระทะไฟฟ้า จานวน 1 ใบ
งานครัว
สะดวกในการจัดบริการ - จัดซื้อหม้อต้มสมุนไพร ขนาด 7 ลิตร จานวน 1 ใบ
แพทย์แผนไทย
- จัดซื้อกระติกน้าร้อนไฟฟ้า ขนาด 2.9 ลิตร
จานวน 1 ใบ

กอง
สาธารณสุขฯ
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69 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ราชการของงานพัฒนาชุมชน

และงานสังคมสงเคราะห์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1. เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อนทึบ

14,400
(3 ตู้)
14,400
(3 ตู้)
-

9,600
(2 ตู้)
19,200
(4 ตู้)
-

4,800
(1 ตู้)
4,800
(1 ตู้)
11,600
(2 ตู้)

-

-

จานวน 6 ตู้
2. เพื่อจัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน
กระจกใส จานวน 8 ตู้
3. เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ มีแผ่นชั้นปรับ

ระดับ 3 ชิ้น พร้อมกุญแจล็อค จานวน 2 ตู้

จัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล
พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์เสริม จานวน 1 ชุด

-

35,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม
-

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม
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71 สร้างเสริม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน -เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ
ความเข้มแข็ง
บริหารงานให้มีประสิทธิของชุมชน
ภาพมากยิ่งขึ้น
-เพื่อให้มีตู้เหล็กเก็บ
เอกสารไว้ใช้ในกอง
สวัสดิการสังคม สาหรับ
บุคลากรและประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
72 สร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึกภาพ
เข้มแข็งของ
และเผยแพร่
ระบบดิจิตอล สาหรับเป็น
ชุมชน
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

74 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อให้มีตู้เย็นไว้สาหรับ
งานครัว
บริการเครื่องดื่มให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการใน
โรงเรียนผูส้ ูงอายุเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
และเผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

_

6,500

_

_

_

- จัดซือ้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

_

ขนาด 4,500 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
- จัดซือ้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

62,500

_

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม
_

_

70,200

-

-

-300-

73 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

76 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มระดับและพัฒนา จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
และเผยแพร่
การเรียนรู้ ทักษะที่จาเป็น ระดับความสะเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด
ให้กับผู้สูงอายุ และสนับ- 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
สนุนภารกิจของโรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เพื่อให้มีเครื่องคอมพิว จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เตอร์โน๊ตบุ๊ก ใช้ในการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
ปฏิบัติงานและการจัด
ทาสื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

14,000

_

_

_

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

_

21,000
(เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการ
กิ๊กดู๋ฯ)

_

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม

-301-

75 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

78 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ใช้เป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี

เครื่องมือในการปฏิบัติ จานวน 1 เครื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
งานและการจัดทาสื่อ
การเรียนการสอนใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
จัดซือ้ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ชุด
สาหรับใช้ในกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
และประกอบการเรียน
การสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

17,000

_

_

_

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

_

27,500
(เงินรับฝาก

เงินรางวัล
รายการ
กิ๊กดู๋ฯ)

100,000

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม

-302-

77 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

80 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
81 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้บริการในการ
อานวยความสะดวก
และรองรับผู้สูงอายุและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการในโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลเมือง
สระแก้วอย่างเพียงพอ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้สาหรับ
รองรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในกอง
สวัสดิการสังคม
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
และนาฎศิลป์
การสอนในกิจกรรมดนตรี

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จานวน 2 ชุด
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

_

18,400

_

_

_

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จานวน 4 ตัว
กองสวัสดิการสังคม

_

จัดซื้อเครื่องดนตรี ได้แก่ ฉิ่งทองเหลือง,
ฉาบทองเหลือง, กลองทอมไฟเบอร์,
ร้องเพลง และกิจกรรมเข้า กลองทอมพาเล็ค, ลูกแซกไข่, ไม้ตีกลอง
จังหวะในโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)
เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

8,800

_

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม

_

13,300

_

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม

-303-

79 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

83 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้สาหรับ
แสดงผลงานและเก็บ
อุปกรณ์ของผู้สูงอายุ
และบริการประชาชน
ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีโต๊ะพับอเนก
ประสงค์ สาหรับบริการ
ผู้สูงอายุและมีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มารับบริการ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อชั้นโชว์สาหรับวางผลงานและเก็บอุปกรณ์
จานวน 3 ตู้
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)

_

_

8,400

_

_

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาว จานวน 10 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)

_

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

_

20,000

_

_

กองสวัสดิการ

สังคม

-304-

82 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับ
อากาศไว้สาหรับบริการ
ผู้สูงอายุ และประชาชน
ผูม้ ารับบริการในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
15,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
36,000 บีทียู จานวน 4 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

-

-

77,700

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม
-

-

188,000

-

-

53,300

-

-

-

-

-305

84 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

86 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

87 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีโต๊ะทางานไว้
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการภายในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1. จัดซือ้ โต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอีบ้ ุนวม

-

-

9,500

-

-

จานวน 1 ชุด
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)

1. จัดซื้อพัดลมโคจรแบบติดเพดาน
ผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้ามาใช้ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จานวน 2 ตัว
บริการภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ 2. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
เทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดใบพัด 20 นิ้ว จานวน 2 ตัว
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออานวย จัดซื้อโปรแกรมการจัดระบบ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ความสะดวกในการให้บริการ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
การแสดงตนและลงทะเบียนรับ
เบี้ยงยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทางาน สืบค้นได้
อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ

สังคม

-

-

3,000

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม
-

-

3,200

-

-

-

-

350,000

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม

-306-

85 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

89 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการบริการจัดการ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

22,000

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม

เรียนการสอนในโรงเรียน แบบที่ 1* ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง 2. จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
สระแก้วให้มีประสิทธิภาพ จานวน 1 เครื่อง
มากยิ่งขึ้น
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว)
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อสนับสนุนส่งเสริม จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น
และเผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียน ทแยงมุม 200 นิ้ว จานวน 1 จอ
การสอนและกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

2,800

-

-

-

-

45,500

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม

-307-

88 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

90 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนา เด็กมีเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์
การทางด้านร่างกาย และสังคมที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาการสมวัย
อารมณ์ สังคมและสติ 1. ปีงบประมาณปี 2561
ปัญญาของเด็ก
- ไม้กระดกรูปไก่ จานวน 2 ตัว
- เพื่อพัฒนาการพลัง - ไม้กระดานรูปช้าง จานวน 2 ตัว
สมองของเด็กวัยปฐมวัย - ชิงช้าม้าโยก
จานวน 1 ชุด
- ไวกิ้งจั้มโบ้
จานวน 1 ชุด
2. ปีงบประมาณปี 2562
- ตุ๊กตานุ่มนิ่ม จานวน 10 ตัว
- ชุดกระดานลื่น 2 ทาง จานวน 1 ชุด
- ม้าหมุน 6 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด
- ม้าโยก 4 ตัว จานวน 4 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

43,600

-

-

37,800

-

-

-

-

-

-

-308-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

-

2563
(บาท)
33,600

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4

(ตลาดสระแก้ว)
91 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
การทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติ
ปัญญาของเด็ก
- เพื่อพัฒนาการพลัง
สมองของเด็กวัยปฐมวัย

เด็กมีเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกาย จิตใจ

กองการศึกษา

อารมณ์และสังคมที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีการพัฒนา

การสมวัย
1. ปีงบประมาณปี 2561
- ชิงช้าแกว่งไกว 3 ที่ จานวน 1 ชุด
- สะพานโค้ง จานวน 1 ชุด

11,000

-

-

-

-

-309-

3. ปีงบประมาณปี 2563
- สุนัขโยกเยกมีล้อ จานวน 2 ตัว
- ม้าโยกเยกมีล้อ จานวน 2 ตัว
- ชิงช้าปีนป่าย
จานวน 1 ชุด
- กระดานลื่นอุโมงค์เดี่ยว จานวน 1 ชุด

2562
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

29,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

4,300
3,200

-

-

-

-

-

2562
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2

(บ้านลัดกะสัง)
92 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

(ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร)

-310-

2. ปีงบประมาณปี 2562
- สี่เหลี่ยมปืนป่าย จานวน 1 ชุด
- จักรยาน จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

93 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

94 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.00 x 0.60 เมตร

ในการปฏิบัติงานให้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้สะดวก
และรวดเร็ว
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้สาหรับอานวย
ความสะดวกในการจัด
บริการด้านสาธารณสุข

จานวน 1 ตัว
2. เก้าอี้นั่ง จานวน 1 ตัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,000

-

-

-

-

1,500

-

-

-

-

เพื่อจัดซื้อ
1. เครื่องปรับอากาศ 26,000 BTU จานวน 2 เครื่อง

2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ แบบ 2 บาน
จานวน 1 ตู้
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 in 1 ขนาดไม่น้อยกว่า
118x40x87 เซนติเมตร จานวน 1 ตู้
5. ตู้เหล็กแบบ 3 ลิ้นชัก จานวน 3 ตู้
6. ตู้เหล็กใส่เอกสารขนาด A4 (แบบลิ้นชัก)
จานวน 1 ตู้

-

-

72,000
8,000
3,500

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

1,000
800

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ

-311-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

7. โต๊ะเอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60
เซนติเมตร จานวน 3 ตัว
8. โต๊ะสานักงานแบบมีกระจกพร้อมเก้าอี้
จานวน 8 ชุด
9. เก้าอีผ้ รู้ อรับบริการ ชุดละ 3 ตัว จานวน 10 ชุด
10. ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x180 เซนติเมตร จานวน 5 ตัว

-

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6,500

-

-

-

67,000

-

-

-

29,000
20,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-312-

สาธารณสุข
(ต่อ)

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

95 การศาสนา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

-เพื่อให้เด็ก นักเรียน 1.จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 2 ตัว ขนาดมอเตอร์ 220,000
ประชาชนทั่วไปห่างไกล DC 3.5 HP ปรับความเร็ว 1-20 กม./ชม.
ยาเสพติด
หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 2. จัดซื้อจักรยานบริหาร จานวน 2 ตัว
ทางร่างกายให้แข็งแรง หน้าจอ LCD
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี 3.จัดซื้อม้าบาร์เบล จานวน 1 ตัว รับน้าหนัก
สูงสุดถึง 150 กิโลกรัม เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้าม
เนื้อแบบนอนยก ปรับท่ายกได้ 3 ระดับ เหล็ก
หนา 3 มม.
4. จัดซื้อชุดยิม 1 สถานี จานวน 1 ตัว โครงเหล็ก
ขนาด 2x2 หนา 3 นิ้ว มีแผ่นน้าหนัก 100 ปอนด์
ใช้ระบบสายสลิงในการดึงน้าหนัก ขนาด 5 มม.
ทนแรงดึง 2,400 ปอนด์ ใช้ลูกรอกระบบลูก
ปืนในการลดแรงต้านทาน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ฯ)

-313-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5. จัดซื้อดัมเบลล์หุ้มยาง สาหรับยกน้าหนัก
จานวน 1 ชุด ขนาด 5-30 ปอนด์ พร้อมชั้นวาง
6. จัดซื้อม้าปรับอเนกประสงค์ จานวน 2 ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ฯ)

ปรับระดับได้ จานวน 1 ตัว ขนาดเหล็กหนา 2.5 มม.

7. จัดซื้อบาร์โหนตั้งพื้นอเนกประสงค์ จานวน 1 ตัว
เหล็กหนา 2.5 มม.รองรับน้าหนักสูงสุด 100 กิโลกรัม

8. จัดซื้อเครื่องบริหารหน้าท้อง จานวน 2 ตัว
เก้าซิทอัพ ขนาดกว้าง 37x ยาว 23x หนา 6.5 ซม.

96 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์

ปรับความสูงได้ 5 ระดับ รับน้าหนักได้สูงสุด
150 กิโลกรัม สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อใช้สาหรับอานวย 1. จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง
งานครัว
ความสะดวกในการจัด 2. จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-เย็น แบบต่อท่อ
บริการด้านสาธารณสุข ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)

-

-

14,700
25,100

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

-314-

การศาสนา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

97 การศาสนา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

-เพื่อให้เด็ก นักเรียน 1.จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ DC 3.5 HP
327,000
ประชาชนทั่วไปห่างไกล รุ่น INNOVA939 จานวน 2 ตัว ปรับความเร็ว
ยาเสพติด
1-20 กม./ชม. หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 2. จัดซื้อจักรยานปั่นออกกาลังกาย รุ่น
ทางร่างกายให้แข็งแรง SPINNER-7 จานวน 2 ตัว หน้าจอ LCD
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี 3.จัดซื้อดัมเบลล์พร้อมรันวาง ขนาด 5-30ปอนด์
รุ่น DR-30 สาหรับยกน้าหนัก จานวน 1 ชุด
4.จัดซื้อม้านั่งออกกาลังกายปรับระดับ รุ่น
30909 จานวน 2 ชุด ปรับระดับได้ 7 ระดับ
รับน้าหนักได้ 150 กก.
5.จัดซื้อบาร์โหนออกกาลังกายแบบตั้งพื้น
อเนกประสงค์ รุ่น VKR55 จานวน 1 ตัว เหล็ก
หนา 1.5 มม. รองรับน้าหนักสูงสุด 150 กิโลกรัม

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ฯ)

-315-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
(ต่อ)

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
6. จัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบนอนยก รุ่น
G-301 จานวน 1 ตัว รับน้าหนักสูงสุดถึง 150
กิโลกรัม ปรับท่ายกได้ 3 ระดับ เหล็กหนา 3 มม.
7. จัดซื้อม้านั่งซิทอัพบริหารหน้าท้องส่วนบน
และล่าง รุ่น S-202 จานวน 2 ตัว ขนาด
1,550x330x700 มม. ปรับความสูงได้ 5 ระดับ
รับน้าหนักได้สูงสุด 150 กก.
8. จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อ 1 สถานี
รุ่น G-101 จานวน 1 ตัว โครงเหล็ก ขนาด 2X2
นิ้ว หนา 3 มม. มีแผ่นน้าหนัก 100 ปอนด์ ใช้
ระบบสายสลิงในการดึงน้าหนัก ขนาด 5 มม.
ทนแรงดึง 2,400 ปอนด์ ใช้ลูกรอกระบบลูกปืน
ในการลดแรงต้านทาน
(สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
เมืองสระแก้ว)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ฯ)

-316-

การศาสนา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียนด้านสื่อ จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ สาหรับการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี และเพิ่มผล - ปี 2561 จานวน 24 ชุด
3,552,000
สัมฤทธิ์ทางการเรียน - ปี 2562 จานวน 6 ชุด
- ปี 2563 จานวน 6 ชุด
สาหรับสถานศึกษาในสังกัด จานวน 6 แห่ง
- โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 3
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

888,000
-

888,000

-

-

-317-

98 การศึกษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ชุด
ในการปฏิบัติงานให้
ประกอบด้วย
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลแบบที่ 1*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18หน้า/นาที)

3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2561
(บาท)
56,200

2562
(บาท)
56,200

2563
(บาท)
56,200

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-318-

99 การศึกษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ครุภัณฑ์อื่น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. เพื่อมีสนามเด็กเล่นที่ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
ปลอดภัย
ณ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
2. เพื่อมีเครื่องเล่นสนามที่ จานวน 2 ชุด
เหมาะสมสาหรับวัยของเด็ก 1. ชุดสไลเดอร์เพื่อนรักหรรษา จานวน 1 ชุด
3. เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์เครื่อง 2. ชุดรวมแกงค์สไลเดอร์หรรษา จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ของเด็กอายุระหว่าง 3-6 ขวบ

101 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อไว้ให้บริการประชาชน - ซื้อโต๊ะไม้ ขนาด 60x45x80 ซม.จานวน 1 ตัว

วัฒนธรรมและ

- ซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด 60x120x

นันทนาการ

65 ซม. จานวน 1 ตัว
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎตามบัญชี
ครุภัณฑ์)

กองการศึกษา

-

4,000

-

-

-

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ฯ)

-319-

100 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

102 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้

วัฒนธรรมและ

ผู้สูงอายุได้ออกกาลังกาย ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุใช้ออกกาลังกาย

นันทนาการ

อย่างทั่วถึง

ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 19
2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน บ้านเอื้ออาทร
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ อนามัย 1. เครื่องบริหารเอว จานวน 1 ตัว โครงสร้าง
แข็งแรง
เหล็กกว้าง ขนาด 3 นิ้ว สามารถใช้งานได้พร้อม
3. เพื่อให้ลานกีฬา และ กัน 3 ท่าน
สนามกีฬาเป็นศูนย์รวมของ 2. เครื่องบริหารแขนและหน้าท้อง จานวน
ประชาชน เยาวชน ผูส้ ูงอายุ 1 ตัว โครงสร้างเหล็กกว้าง ขนาด 3X1.5 นิ้ว
ในการประกอบกิจกรรม หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
นันทนาการ
3. เครื่องฝึกวิ่ง จานวน 1 ตัว โครงสร้างเหล็ก
กว้าง ขนาด 3x1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
แป้นเท้าเหยียบเป็นไฟเบอร์กลาส

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-320-

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

การศาสนา ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
(ต่อ)

103 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

4. เครื่องนั่งจักรยาน จานวน 1 เครื่อง
โครงสร้างเป็นเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาส
5. เครื่องบริหารแขน และหน้าอกยกลูกน้าหนัก
จานวน 1 ตัว โครงสร้างเป็นเหล็กกลม ขนาด
2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ที่นั่งและพนักพิง
เป็นไฟเบอร์กลาส
6. เครื่องบริหารสะโพกคู่ (ลูกตุ้มแกว่งตัว)
จานวน 1 ตัว โครงสร้างเป็นเหล็กกลม ขนาด
3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. แป้นเท้าเหยียบ
เป็นไฟเบอร์กลาส
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (แบบแยก
การออกกาลังกาย ศูนย์- ส่วน) มีระบบฟอกอากาศขนาด 48,000 บีทียู
วิทยาศาสตร์และการกีฬา จานวน 2 เครื่อง สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์และ
การกีฬา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-

111,800
(2 เครื่อง)

-

-

-

กองการศึกษา

-321-

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

104 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ดังนี้
พ่อค้า ประชาชนได้ร่วม 1. กรอบไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 227 ซม.x สูง
เทิดพระเกียรติ และแสดง 337 ซม. พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์
ออกถึงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 120 ซม.xสูง 237 ซม.
โดยทั่วกัน
พร้อมตราสัญลักษณ์ ขนาด 100 ซม.
2. ฐานไฟเบอร์ ขนาดสูง 100 ซม.x กว้าง
250 ซม .x ลึก 80 ซม.
3. ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 150 ซม.
4. พานพุ่มไฟเบอร์ เงิน + ทอง ขนาด 110 ซม.
(คู่ละ) องค์ครุฑ ขนาด 60 ซม.
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการ

2561
(บาท)
87,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-322-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

ประเภท

105 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่นๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีเครื่องเล่นที่
ปลอดภัย และมีเครื่องเล่น
สนามที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
2. เพื่อมีเครื่องเล่นที่เพียงพอ

และเสริมสร้างพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา

สาหรับเด็ก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4
(ตลาดสระแก้ว) จานวน 1 ชุด
ชุดหนูน้อยรวมสไลเดอร์ จานวน 1 ชุด
- สาหรับสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
ชุดสวนสนุกสุขหรรษา จานวน 1 ชุด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1
(บ้านหนองนกเขา) จานวน 1 ชุด
ชุดผีเสื้อหรรษา จานวน 1 ชุด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2
(บ้านลัดกะสัง) จานวน 1 ชุด
ชุดสไลเดอร์เพื่อนรักหรรษา จานวน 1 ชุด
- โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ชุดรวมแกงค์สไลเดอร์หรรษา จานวน 1 ชุด
- โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
ชุดปลาวาฬหรรษา จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

165,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

145,000

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-323-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

106 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ - มีห้องเรียนพร้อมระบบการจัดการเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

600,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

1,129,400

-

-

-

กองการศึกษา

ผู้เรียนโดยใช้ระบบเครือข่าย การสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ

107 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

จานวน 2 ชุด
- สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) จานวน 1 ชุด
- สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อพัฒนาการด้านการ - ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษสาหรับสื่อการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สาหรับนักเรียน

จานวน 2 ชุด
- สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) จานวน 1 ชุด
- สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
จานวน 1 ชุด

-324-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

108 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ 1. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว จานวน 8 ชุด
การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 2. จัดซื้อชั้นโชว์สาหรับวางผลงานและเก็บ

เพิ่มพูน ความรู้ด้าน

อุปกรณ์ 4 ชั้น จานวน 2 ชุด
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3. จัดซื้อชั้นวางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการ
และเทคโนโลยีพลังงานและ ศึกษา ขนาดใหญ่ จานวน 1 ชุด มีจานวน 3 กล่อง
สิ่งแวดล้อม
จานวน 2 ชุด
4. จัดซื้อชั้นวางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการ
ศึกษา จานวน 1 ชุด
5. จัดซื้อชั้นวางหนังสือคู่มือ จานวน 4 ชุด
สาหรับโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
226,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-325-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
กระบวนการจัดการเรียน แบบที่ 1 จานวน 40 ชุด
การสอน
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)

-

880,000

-

-

-

กองการศึกษา

110 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

-

157,000

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ดนตรีและ เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีไทย จานวน 4 รายการ

นาฏศิลป์

ไทยในการเรียนดนตรีไทย 1. ระนาดเอกรางธรรมดาไม้ประดู่พร้อมผืน

ที่มีคุณภาพ

ระนาดไม้ชิงชัน จานวน 2 ราง
2. ระนาดทุ้มรางธรรมดาไม้ประดู่พร้อมผืน
ระนาดทุ้มไม้ไผ่บง จานวน 2 ราง
3. ฆ้องวงใหญ่ร้านธรรมดาไม้สักพร้อมลูกฆ้อง
หล่อ จานวน 2 ร้าน
4. ฆ้องวงเล็กร้านธรรมดาไม้ขนุนพร้อมลูกฆ้อง
หล่อ จานวน 2 ร้าน

-326-

109 การศึกษา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

การศึกษา
(ต่อ)

ค่าครุภัณฑ์

111 การศึกษา

112 การศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
นาฏศิลป์
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ดนตรี สพฐ. ปี 2561)
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่ออานวยความสะดวก จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
และขนส่ง
ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ แบบเกียร์ธรรมดา โรงเรียนเทศบาล 1
ที่ใช้ในการเรียนเกษตร (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ค่าครุภัณฑ์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

กองการศึกษา

178,800

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ดนตรีและ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก- 1. จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

วิทยุ

ประสงค์ให้ทันสมัยมีอุปกรณ์ 2. จัดซื้อเครื่องเสียง ขนาด 240 วัตต์ พร้อม

ที่อานวยความสะดวกให้ อุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ชุด
กับนักเรียน บุคลากร ผู้ - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ปกครอง และชุมชนที่เข้ามา

ใช้บริการสถานที่อาคาร
อเนกประสงค์ 3

-327-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

-

-

40,800

-

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

113 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก- จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จานวน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

264,000

2563
(บาท)
76,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

ประสงค์ให้ทันสมัยมีอุปกรณ์ 24 ตัว เพื่อติดตั้งประจาอาคารอเนกประสงค์ 3

ที่อานวยความสะดวกให้ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
กับนักเรียน บุคลากร ผู้ ปกครอง และชุมชนที่เข้ามา

ใช้บริการสถานที่อาคาร
อเนกประสงค์ 3
114 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

วิทยุ

ชีวิต และทรัพย์สินภายใน แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

โรงเรียน

จานวน 8 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

-

-328-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

115 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร

วิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

264,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

1,814,400

-

-

กองการศึกษา

ชีวิต และทรัพย์สินภายใน ภายในบริเวณโรงเรียน จานวน 8 ตัว

โรงเรียน

116 การศึกษา

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้บรรยากาศในห้อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
เรียนเอื้อต่อการจัดการเรียน (แบบแยกส่วน) มีระบบฟอกอากาศ

การสอน

ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 56 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

-329-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

117 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับนักเรียนอนุบาล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

394,540

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
และพัฒนากระบวนการคิด - โต๊ะเก้าอี้
คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

118 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวก

ให้กับนักเรียน บุคลากร
ผู้ปกครอง และชุมชนที่เข้า

มาใช้บริการสถานที่อาคาร

อเนกประสงค์ 2

จานวน 30 ชุด
- ชั้นเก็บที่นอน จานวน 5 ชุด
- โต๊ะกลมสาหรับเด็ก จานวน 30 ตัว
- ชั้นวางหนังสือ จานวน 5 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด
18 นิ้ว จานวน 18 ตัว เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
อเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

46,800

-330-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ใน จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยใน 1. โต๊ะสาธิตพร้อมแท่นยกพื้น จานวน 2 ตัว
การจัดการเรียนการสอน 2. ตู้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้าคู่ จานวน 4 หลัง
3. ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานวน 16 หลัง
4. ตู้เก็บสารเคมี จานวน 2 หลัง
5. โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน 16 ตัว
6. เก้าอี้ประกอบโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน
80 ตัว
7. ตู้ทึบระดับหน้าต่าง จานวน 6 หลัง
8. ชั้นวางหนังสือ จานวน 4 ชุด
9. บอร์ดบุผ้ากามะหยี่ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

467,714

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-331-

119 การศึกษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

120 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

316,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

11,000

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีน้าดื่มที่ จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น แบบ 10 ก๊อก
งานครัว
สะอาด ปลอดภัย และ จานวน 3 เครื่อง
เพียงพอ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

-

127,650

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (แบบแยก

-

204,800

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อสาหรับให้นักเรียนนั่ง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จานวน 200 ชุด

จัดการการสอน

121 การศึกษา

ครุภัณฑ์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

ครุภัณฑ์ดนตรีและ เพื่อใข้ในการจัดการเรียน จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ขิมผืเสื้อ จานวน 2 ตัว

นาฎศิลป์

การสอนวิชาดนตรีศึกษาและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติทาง
ดนตรีไทยสาหรับนักเรียน

122 การศึกษา

123 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เรียนของนักเรียนปฐมวัย ส่วน) มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จานวน 4 เคริ่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)

-332-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการ จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ (Smart TV)

วิทยุ

125 การศึกษา

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

ขนาด 40 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1
(บ้านหนองนกเขา)
เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้สาหรับ จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จานวน 5 ตัว
รองรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
53,100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

กองการศึกษา

11,000

_

_

กองการศึกษา

เรียนการสอน

_

_

-333-

124 การศึกษา

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

ประเภท

126 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์
วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์กีฬา

และนันทนาการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็ก นักเรียน
ประชาชนทั่วไป ห่างไกล
ยาเสพติด
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
การทางร่างกายให้
แข็งแรง สมบูรณ์ มี
สุขภาพที่ดี

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1. จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 1 ตัวขนาดมอเตอร์ DC4.0HP

_

239,400

_

_

_

ปรับความเร็ว 1-18 กม./ชม. ปรับความชัดด้วยระบบ
ไฟฟ้า 0-18% หน้าจอ LED Multi Windows แสดงผล

2. จัดซื้อจักรยานนั่งปั่น จานวน 1 ตัว ขนาดเครื่อง

60x115x144 ซม. หน้าจอ LCD สามารถปรับความ

หนัก-เบาด้วยระบบไฟฟ้าได้ 6 ระดับ
3. จัดซื้อชุดโฮมยิม 6 สถานี จานวน 1 ตัว โครงเหล็ก
เกรด A ขนาด 2x2 หนา 3 มม. มีฝาครอบชุดแผ่นน้าหนัก

เพื่อป้องกันอันตราย มีชุดแผ่นน้าหนัก 2 ชุด ชุดละ
14 แผ่นๆละ 5กก. น้าหนักรรม 150 กก. ใช้ระบบสาย

สลิง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ทนแรงดันดึงได้
2,400 ปอนด์ ใช้ลูกรอกระบบลูกปืนในการลดแรงต้านทาน

4. จัดซื้อม้าบาร์เบล จานวน 1 ตัว รับน้าหนักสูงสุดถึง

150 กิโลกรัม เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบนอนยก
ปรับท่ายกได้ 3 ระดับ ขนาด 2*2 นิ้ว เหล็กหนา 3 มม.
สาหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

(ศูนย์วิทยา
ศาสตร์)

-334-

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
หมวด

127 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จานวน 12 ชุด ประกอบด้วย

-

-

1,776,000

-

-

กองการศึกษา

-

22,000

-

-

-

กองการศึกษา

ด้านสื่อและเทคโนโลยี 1. กระดาน อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรเจคเตอร์
และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
ทางการเรียน
3. เครือ่ งขยายเสียง

128 บริหาร
งานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล*
โน้ตบุ๊กสาหรับใช้ในการ จานวน 1 เครื่อง
ปฏิบัติราชการภายในและ
ภายนอกสานักงาน เมือ่ มี
ฝึกอบรมหรืองานกิจกรรม

ต่างๆ

-335-

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น 40,200

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

กองช่าง

ไว้ใช้ในกองช่าง สาหรับ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่า
เจ้าหน้าที่และประชาชน กว่า 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ผู้มารับบริการ
130 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยายไม่น้อยกว่า
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ 30 เท่า จานวน 1 ชุด
งาน

34,000

-

-

-

-

กองช่าง

131 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ 5 เมตร จานวน 1 อัน

3,500

-

-

-

-

กองช่าง

132 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ จานวน 1 เครื่อง
งาน

5,000

-

-

-

-

กองช่าง

-336-

129 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง สายฉีดน้า
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมปืนฉีดน้า
งาน
จานวน 1 เครื่อง

134 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถบรรทุก
จัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด
และขนส่ง
(ดีเซล) เพียงพอในการ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ปฏิบัติงาน
ไม่ตากว่
่ า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน
135 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่ออานวยความสะดวก จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม.

วิทยุ

กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 25 ชุด (ปีละ 5 ชุด)

สัญจรไป-มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

60,000

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

868,000

-

-

กองช่าง

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

กองช่าง
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133 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

136 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถยนต์บรรทุก จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
และขนส่ง
น้าเพียงพอในการปฏิบัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
งานกับภารกิจที่เพิ่ม จานวน 1 คัน
มากขึ้นรวมทั้งการ
บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ

-

-

2,500,000

-

-

กองช่าง

137 บริหาร
งานทั่วไป

-

-

44,000

-

-

กองคลัง

-

-

5,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
การปฏิบัติงานให้สะดวก ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watt)
จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี 2562)
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2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

-

-

-

-

กองช่าง

52,000

-

-

-

-

กองช่าง

3,500

-

-

-

-

กองช่าง

141 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
3,400,000
และขนส่ง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน พื้นตัวถังสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
142 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเก้าอี้สานักงานบุนวม มีที่วางแขน
29,400
ของลกองช่างและสาหรับ มีล้อเลื่อน จานวน 12 ตัว
ให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

138 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อล้อวัดระยะทางสามารถแสดงผลการ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน วัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 9,999.9 เมตร
จานวน 2 ตัว
139 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตอัตราการกระแทก
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1,800 ครั้ง/นาที จานวน 2 เครื่อง
140 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อสว่านกระแทก อัตราเจาะกระแทก
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 47,000 ครั้ง/นาที จานวน 1 ตัว

-339-

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

143 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จานวน 1 ตัว
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2,200

-

-

-

-

กองช่าง

144 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จานวน 1 ตัว

2,100

-

-

-

-

กองช่าง

145 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ

98,000

-

-

-

-

กองช่าง

146 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ารองรับแรงดันไฟฟ้าไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 220 โวลท์ จานวน 2 เครื่อง

-

20,000

-

-

-

กองช่าง

147 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

_

_

98,000

_

_

กองช่าง

เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้า)

ของน้าในสวนสาธารณะ จานวน 4 เครื่อง
สระแก้ว-สระขวัญ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

เพื่อนามาปรับปรุง
จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้า)
คุณภาพของน้าในสวน จานวน 4 เครื่อง
สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
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2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

148 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จานวน 1 เครื่อง

-

10,000

-

-

-

กองช่าง

149 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการตัดต้นไม้,กิง่ ไม้ จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ มีขนาดกาลังเครื่องยนต์
ที่พาดสายไฟ ป้องกันการ ไม่ต่ากว่า 2 แรงม้า , มีแผ่นบังคับโซ่ยาว
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
150 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อให้มีชุดโซฟารับแขกใช้ จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จานวน 2 ชุด (1 ชุดประกอบด้วย
ในการจัดงานพิธีต่างๆ โซฟา 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว, โซฟา 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว,
และงานประเพณีต่างๆ และโต๊ะกลางพร้อมกระจก จานวน 1 ตัว)
151 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซือ้ เครื่องขัดผิวคอนกรีต ความเร็วในการขัด ไม่น้อย
เพียงพอในการปฏิบัติ กว่า 70 รอบ/นาที จานวน 1 เครื่อง
งาน
152 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อรถเข็น (แบบล้อเดียว) จานวน 4 คัน
เพียงพอในการปฏิบัติ
งาน

-

22,000

-

22,000

-

กองช่าง

_

45,000

_

_

_

กองช่าง

_

35,000

_

_

_

กองช่าง

_

12,000

_

_

_

กองช่าง

-341-

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ จัดซื้อเครื่องปั๊มลม ถังลมมีความจุไม่น้อยกว่า 148 ลิตร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จานวน 1 เครื่อง
154 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย จัดซือ้ กล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว
สงบภายใน
และวิทยุ
ในชีวิตและทรัพย์สินของ จานวน 3 ชุด (กล้อง 24 ตัว) ประกอบด้วย
ประชาชนในการเฝ้าระวัง 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
และป้องปรามการกระทา (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง 1 เครื่อง
ความผิด
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
2. เพื่อเสริมศักยภาพใน อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 24 ตัว
การปฏิบัติงานให้กับเจ้า 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
หน้าที่ตารวจและหน่วย ขนาด 8 ช่อง จานวน 3 เครื่อง
งานที่เกีย่ วข้องด้านความ 4. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
มั่นคงให้สามารถทางาน 5. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น,
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีถาดรับอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อน จานวน 1 ตู้
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 6. โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic Single mode Outdoor

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

30,000

_

_

_

กองช่าง

_

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด
เทศบาล
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153 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

_

-

-

2,200,000

-

-

-

500,000

500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สงบภายใน
(ต่อ)
155 รักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สงบภายใน
และขนส่ง
ความคล่องตัวในการช่วยเหลือ
(งานป้องกันฯ)

ประชาชนจากสาธารณภัยให้เป็น

8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตาม
แผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)
รถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์กู้ภัย
ประจารถกู้ภัย จานวน 1 คัน
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6 Core (ความยาวตามแผนผังที่กาหนดจุดติดตั้งกล้อง)

การรักษาความ

สานักปลัด
เทศบาล

ไปด้วยความรวดเร็ว
156 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์กีฬา

1. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง 3 ชุด ดังนี้

ผู้สูงอายุได้ออกกาลังกาย 1. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว 1 เครื่อง

อย่างทั่วถึง

2. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน 1 เครื่อง

2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน 3. เครื่องเดินทนบริหารไหล่และขา 1 เครื่อง

ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ อนามัย 4. เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกาลังแขน 1 เครื่อง

แข็งแรง

5. เครื่องบริหารขา 1 เครื่อง
6. จักรยานเอนปั่นออกกาลังขา 1 ตัว
7. จักรยานนั่งปั่นออกกาลังขา 1 ตัว
8. เครื่องออกกาลังกายขา 1 เครื่อง

500,000 กองการศึกษา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

3,300,000

-

-

กองช่าง

-

-

1,800,000

-

-

กองช่าง

-

-

592,000

-

-

กองการศึกษา

19,266,294

5,871,100

12,573,200

-

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

158 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถตัดหญ้าไหล่ทาง จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบฟาร์มาแทรกเตอร์
และขนส่ง
แบบฟาร์มแทรกเตอร์ เพียง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
พอในการปฏิบัติงานกับ จานวน 1 คัน
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง

การบริการประชาชนให้มี

159 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะผูเ้ รียนด้าน จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
สื่อและเทคโนโลยีและเพิ่ม 1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรเจคเตอร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
3. เครื่องขยายเสียง

รวม 159 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

11,376,400 10,796,690
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157 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถยนกระเช้าอเนก จัดซื้อรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์แบบชนิดพับเก็บได้
และขนส่ง
ประสงค์ เพียงพอในการ พร้อมชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส สาหรับทางานในที่สูง
ปฏิบัติงานกับภารณกิจที่เพิ่ม ไม่น้อยกว่า 11 เมตร จานวน 1 คัน
มากขึ้นรวมทั้งการบริการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทำแผนพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้ องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนด
ก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนิ นการอยู่
โดยที่ “ การติดตาม ” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่ อให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิ ธีการ
ทำงาน หากไม่ มี ร ะบบติ ด ตามของโครงการแล้ ว ยอมส่ งผลให้ เกิ ด ความล่ าช้ า ในการดำเนิ น งานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสี ยเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ
ในส่ ว นของ “ การประเมิ น ผล ” (Evaluation) เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ การดำเนิ น การ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
ลำดับที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีก ารติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่นและประเมิน ผลโครงการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้
1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด
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(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมหน่วยงาน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผล
ผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)
หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตาม
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามกรอบกรอบแนวทางและวิ ธี ก ารที่ ก ำหนด โดยสามารถติ ด ตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้ น ตอนที่ 3 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ า 30
วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ลำดับที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่น
1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
2) เสนอผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
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ลำดับที่ 3 สภาท้องถิ่น
1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่น สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
ได้รับทราบ และได้เสอนความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้
ผู้บริหารท้องถิ่น
ลำดับที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
ได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับที่ 5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒ นาท้องถิ่ นเพื่อให้ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ
ลำดับที่ 6 ผู้บริหารท้องถิ่น
1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสั มฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมิ นผลการปฏิบัติในแต่
ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อนำไปสูการวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสู บทสรุปที่
ไม่บดิ เบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะใดแล้ ว ซึ่ งเทคนิ ค อย่ างง่ ายที่ ส ามารถใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตามได้ เช่ น Gant Chart จะทำให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนด
ระยะเวลาที่ กำหนดไวหรื อไม่ แผนการดำเนิ นงานประจำปี ก็จะเป็ นเครื่องมื อสำคัญ ในการติ ดตามผลการ
ดำเนินการ
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การประเมิ น ผล (Evaluation) จะต้ อ งมี เ กณฑ์ ม าตรฐาน (Standard criteria) และตั ว ชี้ วั ด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็ น การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลของการดำเนิ น งาน กิ จ กรรมจากเป้ าหมายที่ ก ำหนดตาม
แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์
ที่กำหนดหรือไม่ เป็ น ไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้ วัด 4
ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพี ยงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด
(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่ างๆ มากมายจึง
จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิ จกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป
แล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจ กรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห เดือน
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ด้ า นงบประมาณโครงการ ได้ แ ก งบประมาณที่ ใช้ ไป งบประมาณที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งผู ก พั น เงิ น
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน
(Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิ ต ภาพต่ อ กำลั งคน เป็ น ตั ว ชี้ วัด ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ต่ อ บุ ค ลากรหรือ เจ้ าหน้ าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็น แนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการ
ดำเนินกิจกรรมและการเพิม่ เติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภาพต่อหน่ วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตร
มาส
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(4) การประหยั ด ทรั พ ยากรการจั ด การ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การ
ตั ด ทอนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การลดค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการ การประหยั ด ค่ า พลั ง งานและค่ า
สาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจาก
ผลลั พ ธ์ จ ากการดำเนิ น งาน ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของประชากรของกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับ การบรรลุเป้ าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบ ายความสั มพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่ งผลต่ อระดับความสำเร็จมากน้อย
เพีย งไร และโครงการจะปรับ ปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล
(3) ระดั บ ความพึ งพอใจ เป็ น เกณฑ์ วัด ระดับ การยอมรับ โดยพิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นของ
ประชากรเป้ าหมายที่พึงพอใจกับ บริการภาครัฐ สัด ส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้ านใดด้านหนึ่งหรือเป้ าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่ าความเสี่ ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้า นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่ อประชากรกลุ่ มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุง่ หวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาหรื อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมาย อาทิ รายได้ ความเป็ น อยู่ โอกาส ทางการศึ ก ษา การมี ง านทำ สุ ข อนามั ย
สภาพแวดล้ อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่ว นครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดหี รือมาตรฐานการดำรงชีวิต
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบโดยให้ ค วามสำคั ญ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
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ปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอด
คลองกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้ว ยว่า แนวทางการพัฒ นาและกลยุทธ์ที่ ใช้ในการดำเนินงาน
สอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็น ปั ญ หาหลั ก ซึ่งพิ จารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญ หาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับ การแก้ไขแล้ว และที่ ยั งไม่ส ามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดั บ ความสำคัญ ของปัญ หาตาม
ความเร่งดวนตามความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อ ความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เลี้ ย งตัว เองได้ นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่ แห่ งใหม่ ประกอบด้ว ย
ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้ านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาด
กองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
พั ฒ นาองค์ ก รประชาชน การมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตนเอง โอกาส และช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลัง
ผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
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7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคั ญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดหาตำแหน่งให้กับผู้วา่ งงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้
แกประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตั วชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส
บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่ น ระหว่างชน
รุ่น ปั จ จุบั น และชนรุ่น อนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ป ระโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหา
พลังงาน โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่โครงการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน
สังคม โดยคำนึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อม เป็นตัวชี้ วัดความเสีย หายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ
ดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่
ต้องแบกรับ ค่ าใช้จ่ายเป็ น ต้น ทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถู กน้ำท่วมเสียหายจาก
อุทกภัย
(3) ผลกระทบด้านสั งคมและวัฒ นธรรม เป็ น ตัว ชี้วัดความเสี ยหายที่เกิดจากการดำเนิ น
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การสูญ เสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่ อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒ นธรรม
ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สั งคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรั พยากร และมิติด้านสิ่ งแวดล้ อม เกณฑ์และ
ตัวชี้วัดจะเป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพือ่ ประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป
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2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
แนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุนและคล่องตัวให้สอดคล้องกับ
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 3) พศ. 2561 หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2562 จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ
ครั้งหนึ่ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น กรอบระยะเวลาดังกล่า วให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่นภายในเดื อนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้สภาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม
เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่ องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะรับทราบผล
ภายหลังเดือนธัน วาคมก็ ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล
และนำข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) มาใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
2. การดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์แ ละการดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) มาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กำหนดให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย
(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ
(2) การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิน่ มาใช้
เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวม
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รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อ มูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้
(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลในการพั ฒ นากิ จ กรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุ ท ธ์/แผนงาน ซึ่ งตั ว บ่ งชี้ ก าร
ปฏิ บั ติ งานจะเป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย นำเข้ า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิ ต
(Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์ การดำเนินงานที่เกิดขึ้ น ตลอดจนใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็ น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป
(2.2) แบบบั ต รคะแนน (Scorecard Model) แบบบั ต รคะแนนของ Kaplan &
Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้
จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวั ดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ของ
องค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัด และประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วย
การมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard
จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard
แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ
การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
(2.3) แบบมุ่ ง วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ (Result Framework Model ; RF) เป็ น ตั ว แบบที่
สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะ
พิ จ ารณาว่ า แผนกั บ การปฏิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น หรื อ ไม่ อั น ดู ไ ด้ จ ากผลระยะกลาง
(Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะ
ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนิ นการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย
(2.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลาย
ในการประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการ
และผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
ทั้งในลั กษณะ Formative และ Summative โดยตัว แบบเชิงเหตุผ ลจะเกี่ยวข้องกั บการประเมิน ถึงบริบ ท
(Context) การดำเนิ น การ (Implementation) และผลที่ เกิ ด ขึ้ น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุ ม ไปถึ ง
ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ
(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิ บัติงาน (Process Performance Measurement
System ; PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิ บัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิด
คล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึง หน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมของ
องค์กรเพื่อที่จ ะนำไปสู่ การพั ฒ นา ซึ่งระบบการวัดดังกล่ าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป
(2.6) แบบการประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ เรี ย นรู้ จ ากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
(Problem-Solving Method) การประเมิ น โดยใช้ วิธีการแก้ปั ญ หาหรือ เรียนรู้จากปั ญ หาที่เกิด ขึ้น ถื อเป็ น
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วิธี ก ารประเมิ น ที่ ส ำคั ญ อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารดั งกล่ า วจะเน้ น ที่ ก ารนำความรู้ ที่ มี อ ยู่ ก ลั บ มาใช้
(Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือ
สามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้
ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนำวิธีการแก้ปัญหา
มาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหา
งานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ
(2.7) แบบการประเมิ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Methods) เป็ น วิ ธี ก าร
ประเมิน ที่ให้ ความสำคัญ กับ การกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสิ นใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมิ นโดย
วิธีการแบบมีส่ วนร่ วมจึ งมุ่งเน้ น ที่การเรียนรู้ของชุมชนท้ องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่ จะเข้าร่ว ม
ตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็น
ปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนด
นโยบายอีกด้วย
(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่
เกิ ดขึ้ น อย่ างเป็ น ระบบ ทั้ งผลในด้ านบวก-ด้ านลบ ผลที่ เกิ ดขึ้ น โดยที่ ตั้ งใจในระดั บ ต่ างๆ อัน เกิด จากการ
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่ วยให้ทราบว่าผลการดำเนิน
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัด
ถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพล
อย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้
อันจะเป็น สิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และ
นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงใน
รู ป ของตารางโดยที่ ในแนวนอนจะมี ร ะดั บ แบ่ งผลของความรุน แรง และแนวตั้ งจะแสดงความถี่ ที่ เกิ ด ขึ้ น
เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แ ล้วตัวแบบ
ดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรค
หรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ
(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้
ในการกำหนดว่าในขณะนั้ น องค์กรมีจุ ดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒ นา ซึ่ง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัว
แบบการประเมิน ตนเองมี ขั้น ตอนในการดำเนิ นการ ดังนี้ (1) ประเมิน จุดแข็งและจุดอ่อ นขององค์กร (2)
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดำเนินการ
(2.11) แบบอื่น ๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้กรอบตามข้อ 1-10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้

355

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ยุทธศาสตร์และโครงการ)
นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้
(1) การทดสอบและการวั ด (Tests & Measurements) วิธี ก ารนี้ จ ะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นต้น
(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยื น ยั น ว่ า ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ ใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การสั ม ภาษณ์ แ บบเป็ น ทางการหรื อ กึ่ ง ทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่ งใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้าง (structure interviews) ดำเนิ น การสั ม ภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น ทางการ (informal interview) ซึ่ งคล้ ายๆ กับการพู ดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่
เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมู ลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ
(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ ข้อมูล เป็นการขอข้อมูล เพิ่มเติมหรือขอ
คำอธิบ ายเหตุ ผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์ แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมู ล แล้ วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
(2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อ มูลหลั ก
บางคนในหมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากบุ ค คลนั้ น มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ม ากกว่ า คนอื่ น ๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
(3)การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดู
ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่ น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่ างพร้ อ มๆ กั น เช่ น ตาดู หู ฟั ง ถ้ าสิ่ งนั้ น สั ม ผั ส ได้ ก็ ต้ อ งสั ม ผั ส ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา
และสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า น สามารถนำมาวิ เคราะห์ ห าความหมายและอธิ บ ายเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ต่ างๆ ในปรากฏการณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ การสั งเกตในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสั งเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ
- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจน
มากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
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- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ข องสมาชิกใน
สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
(4) การสำรวจ (surveys) ในที่ นี้ ห มายถึ ง การสำรวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีก าร
บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ
(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒ นามีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จ ะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็ นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นา ปัญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อได้ดำเนิ น การติดตามแล้ ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
จะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เกิ ด จากคำถาม เช่ น ใครเข้ า ร่ ว มหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการวางแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่
ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิ งปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรม
แยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความ
เจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหา
อะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิง
คุณ ภาพ เป็ น ข้อมู ล ที่อธิบ ายปรากฏการณ์ ในพื้ นที่ ในลั กษณะอย่างลึ กซึ้ง เป็ นข้อมูล ที่ มีความสั มพัน ธ์และ
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึ งพอใจของประชาชน
ในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสำเร็จได้จาก
(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion)
(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion)
(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
3.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ข อง
โครงการ แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการไปแล้ ว จึ งมั กปรากฏว่าไม่ มี การดำเนิ น งานในส่ ว นของการค้ น หา และพิ สู จน์ ผ ลลั พ ธ์ เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการดำเนินการจัดทำโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะ
มองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดำเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่
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ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นคือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการ
ดำเนิ น โครงการนั้ น ๆ หรื อ อาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้ส ร้างความเปลี่ ยนแปลงใดเกิด ขึ้น แต่ก าร
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควร
พิจารณาและคำนึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งที่ อยู่ในแผนและอยู่นอก
แผน (เกินความคาดหมาย) นอกจากนั้น ผลลัพธ์ และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการดำเนินงานหลายปี
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจ น์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการดำเนินโครงการ โดย
ปกติผ ลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับ ผลลั พธ์ เนื่องจากจะมี กระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา
งบประมาณ ชื่อเสียง เพื่อให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ผลผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์
ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า ผลลัพธ์
ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการเกิด
ผลผลิ ตของโครงการ ซึ่ง เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างผลลั พธ์และผลกระทบแล้ วคนส่ วนใหญ่ มักสนใจผลลั พธ์
มากกว่าผลกระทบ
ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างอันเนื่องจากผลการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ความสนใจ ซึ่งได้แก่
(1) ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “ สิ่งที่ดี ” จาก
การดำเนินโครงการ
(2) ผู้ให้เงินงบประมาณดำเนินโครงการ ต้องการเห็นว่า ผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง
(3) ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมที่ต้องการดูว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร
การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิด
ว่าได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้
ในปัจจุบันมีการนำผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ
พยายามที่ จ ะนำไปสู่ ก ารสร้ างความมั่น คงและการยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต และสามารถจัด สรรทรัพ ยากรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สิ่งสำคัญ คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวกำหนดลักษณะความสัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนา จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้
(1) การกำหนดทิศทาง (Direction setting) – แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการ
พัฒนา
(2) การจัดลำดับความสำคัญ (Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด
ของการมองอนาคตและเป็น แรงผลักดันในอันที่จะจัดการกับข้อจำกัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่ อ
การพัฒนา
(3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทาง
ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต
(4) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
(5) การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (Advocacy) – ส่ ง เสริ ม การตั ด สิ น ใจในเชิ งนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
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(6) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) – ส่งเสริมการสื่อสาร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อาจจะทำได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้ นทุนและ
ผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น
(1) การสำรวจความต้ อ งการของประชาชน ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี ต้ น ทุ น ด้ า นเวลาและ
งบประมาณดำเนินการ
(2) การประชุมหารือ หาข้อยุติในการวางแผนและการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการใน
ประเด็นที่จะต้องพิจารณา การสำรวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน
และอาจจะรวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์
(3) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจำเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพั ฒนา
ได้แล้ว บุคลากรจะต้องทำความคุ้นเคย ทำความเข้าใจเพื่อจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม
(4) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การจัดทำรายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล
ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่
(1) โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพิ่มความมุ่ งเน้น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่ควรจะเป็น ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น
(2) ผลกระทบทางลบ ควรจะนำมาพิจ ารณาและคำนึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่า
พยายามปกปิดและละเลย
(3) ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจใน
ส่วนที่เป็นผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว
(4) สามารถใช้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลในการสนั บ สนุ น เพื่ อ ขอ
งบประมาณได้ดีขึ้น
แนวคิดที่อาจจะนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ
- ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 25648 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพืน้ ฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตงั้ ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ ยวกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมู ล เกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม เช่น การนั บ ถื อศาสนา
ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุ มความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิน่

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
(3)

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)

15
(2)

(1)
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิ เคราะห์ ท างเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า นรายได้ ค รัว เรื อ น การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่ มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์ส่งิ แวดล้อม พืน้ ทีส่ เี ขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปั จ จุ บั น และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น งานได้ แ ก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญ หาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
( 8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.25572560
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

คะแนน
เต็ม
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

65
(10)

(10)

คะแนนที่
ได้
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3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลั กษณะเฉพาะขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะนำไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ ใดที่ชดั เจน

3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/
โครงการ

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นทีจ่ ริง ที่จะน้าไปสูผ่ ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอ นาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคี วามชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพั ฒ นาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การ
จั ด ทำโครงการเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี อ ย่ า ง
ถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(10)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนนที่
ได้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน
่ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน
่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่ คั่ง
ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)
100
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เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงที่มีผลต่ อ การพั ฒ นา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ , ด้ า นสั ง คม, ด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ท้องถิน่ สี่ปีไป
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
ปฏิบัติในเชิง
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
ปริมาณ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)
(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒ นาในเชิงคุณ ภาพ คือ การ
3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา นำเอาเทคนิค ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ท้องถิ่นสี่ปีไป
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ งพอใจหรือไม่
ปฏิบัติในเชิง
สิ่ งของ วั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ การดำเนิ น การต่ า งๆ มี ส ภาพหรือ ลั ก ษณะ
คุณภาพ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเที ย บเคีย งกับ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
(1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
ยุทธศาสตร์การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน
(2) วิเคราะห์ แผนงาน งานที่ เกิดจากด้า นต่า งๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
1 . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

คะแนน
เต็ม
10

10

10

10

คะแนนที่
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ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพั ฒ นา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดำเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
โครงการ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ต้องชัด เจน สามารถระบุ จำนวนเท่ าไร กลุ่ม เป้า หมายคือ อะไร มี
โครงการ) มีความ ผลผลิ ต อย่ า งไร กลุ่ ม เป้ า หมาย พื้ น ที่ ด ำเนิ น งาน และระยะเวลา
ชัดเจนนำไปสู่การ ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
ตั้งงบประมาณได้ เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ หาก
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการ มีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
สอดคล้องกับ
ในการแข่งขั น (3) การพัฒ นาและเสริม สร้างศักยภาพคน (4) การ
แผนยุทธศาสตร์ สร้า งโอกาส ความเสมอภาคและเท่า เที ย มกั นทางสั งคม (5) การ
20 ปี
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิ ด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(ผลผลิตของ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ) มีความ (2) ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา (3) ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ายใต้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
แผนพัฒนา
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5
เศรษฐกิจและ
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
สังคมแห่งชาติ
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒ นาศักยภาพคนตาม
ช่ว งวัย และการปฏิ รูป ระบบเพื่ อสร้างสั งคมสูงวั ย อย่า งมีคุ ณ ภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภู มิ ภ าคและความเป็ น เมื อ ง (5) การสร้า งความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่ างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
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60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัต กรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ย นจากการผลิต สินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด้ ว ย
วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒ นา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
จังหวัด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
กำหนดขึน้ ที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความ
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
ยากจนหรือการ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
เสริมสร้างให้
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒ
ั นาแล้ว
ประเทศชาติ
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
มัน่ คง มั่งคั่ง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
ความ
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
สอดคล้องกับ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) (3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness)
เป้าหมาย
(4) ความยุตธิ รรม (Equity) (5) ความโปร่งใส ( Transparency)
(ผลผลิตของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
การราคาถูก
ถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการทางช่า ง หลัก ของราคากลาง ราคากลาง
ต้องตามหลัก
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิ ง
วิธีการ
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของ
งบประมาณ
การนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

คะแนน
เต็ม

5.6 โครงการ มี
ความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

(5)

(5)

(5)

(5)
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คะแนน
เต็ม

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วดั (KPI)
และสอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์

มีการกำหนดดัชนีชีว้ ัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(5)

ผลที่ ได้ รั บ เป็ น สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ งจากการดำเนิ น การตามโครงการ
พั ฒ นา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากั บวัตถุประสงค์หรือมากกว่ าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ควรคำนึ งถึ ง (1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)

รวมคะแนน

100

คะแนนที่
ได้

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ

ประชาชนได้รับความ สานักปลัดเทศบาล

ของสานักทะเบียนท้องถิ่น

สนองความต้องการของประชาชน สระแก้วและนอกเขตเทศบาลเมือง

การอานวยความ สะดวกรวดเร็วและ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้

สระแก้วที่มาติดต่อราชการด้านการ

สะดวกในการ

เสมอภาคในการให้

บริการประชาชนด้านการทะเบียน ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัว

บริการเพิ่มขึ้น

บริการและเกิด

ราษฎรและงานบัตรประจาตัว

ประชาชนทุกคนได้รับบริการได้ทัน

ทาให้เกิดความพึง ความพึงพอใจ

ประชาชน

ท่วงทีและเกิดความพึงพอใจในการบริการ

พอใจในการบริการ

2 มาตรการการจัดทาคู่มือการ เพื่อผลิตคู่มือป้องกันผลประโยชน์ บุคลากรมีคู่มือการป้องกัน

มีการจัดทาคู่มือ บุคลากรมีคู่มือการ

กองวิชาการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทับซ้อนของเทศบาลเมืองสระแก้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

การปฏิบัติงาน

ป้องกันผลประโยชน์

และแผนงาน

ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อป้องกันผล

ทับซ้อนของเทศบาล

แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก

ประโยชน์ทับซ้อน เมืองสระแก้ว

ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

-

-

-

-

-
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1 บริการประชาชนเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา
100 และ 103

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหาร พนักงาน ผูบ้ ริหาร พนักงานเทศบาล

กองวิชาการ

กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ทาแบบทดสอบที่อยู่ในแอพ

เทศบาลทาแบบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

และแผนงาน

- เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้าง พลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.

ทดสอบที่อยู่ใน

ป.ป.ช. มาตรา 100 และ

จริยธรรมของบุคลากรในการทางาน มาตรา 100 และ 103 ได้

แอพพลิเคชั่น

103 เพิ่มมากขึ้น

- เพื่อไม่ให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ถูกต้องทุกข้อ

กฎหมาย ป.ป.ช.

เป็นคู่สัญญากับรัฐ หรือรับประโยชน์

มาตรา 100 และ

อื่นใดจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่

103 ได้ถูกต้องทุกข้อ

-369-

3 กิจกรรมการใช้แอพลิเคชั่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บริการประชาชนในเชิงรุก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ

- การจัดเก็บรายได้

กองคลัง

เพื่ออานวยความสะดวก

จัดให้มีการบริการรับชาระ

ให้กับประชาชนที่มีความ

ภาษีในช่วงก่อนเวลาราชการ

ความสะดวกใน

เป็นไปตามเป้าหมาย

ประสงค์จะชาระภาษี

ช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงหลัง

การชาระภาษี

- ความพึงพอใจที่

เวลาราชการ และในวันหยุด

100%

ประชาชนได้รับ

ราชการ ดังนี้
- เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา
08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของ

ทุกวันทาการ ไม่หยุดพักเที่ยง
- วันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
รวม

4 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4 ปรับขยายเวลาการให้

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บริการส่งเสริมสุขภาพ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

หญิงตั้งครรภ์ในเขต หญิงตั้งครรภ์ในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เมืองสระแก้ว จานวน

เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้วมี ร่วมกับรพร.สระแก้ว

50 คน

ร้อยละ 100 ได้รับ การตั้งครรภ์อย่างมี
การส่งเสริมให้ฝาก คุณภาพ ลูกเกิดรอด
ครรภ์ครบอย่างน้อย แม่ปลอดภัย
คนละ 4 ครั้ง

และ อสม.
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1 ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ หญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หลังคลอด

- เยี่ยม ติดตามมารดาหลัง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- มีการเยี่ยมติดตาม มารดาและทารกหลัง

หลังคลอดได้รับการดูแลหลัง คลอด จานวน 50 คน

มารดาหลังคลอด

การคลอด

- เยี่ยม ติดตามทารกหลัง

จานวน 4 ครั้ง/ราย ไปตามเกณฑ์การดูแล

คลอด จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หลังคลอด

- มีการเยี่ยมติดตาม
ทารกหลังคลอด
จานวน 4 ครั้ง/ราย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กองสาธารณสุขฯ

คลอดได้รับการดูแลเป็น ร่วมกับรพร.สระแก้ว
และ อสม.
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2 ดูแลสุขภาพมารดาและทารก เพื่อให้มารดาและทารก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แรกเกิด - 5 ปี

ในเด็กแรกเกิด -5 ปี

1,000 คน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับ กองสาธารณสุขฯ
แรกเกิดถึง 5 ปี ได้รับ การเฝ้าระวังภาวะ

การชั่งน้าหนักและวัด โภชนาการ

ส่วนสูง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

และ อสม.
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3 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด -5 ปี จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประเมินและคัดกรองด้าน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา

พัฒนาการในเด็กเล็ก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของเด็ก เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ กองสาธารณสุขฯ

เด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต

นักเรียนในศูนย์พัฒนา สมวัย และสาหรับเด็กที่มี ร่วมกับรพร.สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เด็กเล็กและโรงเรียน การเจ็บป่วยได้รับการส่ง

จานวน 1,000 คน

ในเขตเทศบาลเมือง ต่อการรักษาที่ถูกต้อง
สระแก้วได้รับการ
ประเมินและคัด
กรองด้านพัฒนาการ

ปีละ 1 ครั้ง

และ อสม.
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4 เด็กฉลาด ชาติเจริญ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละ 90 ของเด็ก เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน กองสาธารณสุขฯ

ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

นักเรียนในโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ป้องกันการเจ็บป่วย

ได้รับการดูแลสุขภาพ ดังนี้

เขตเทศบาลเมืองสระ- ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ

1. ตรวจสุขภาพประจาปี

แก้ว ได้รับการดูแล ป้องกันการเจ็บป่วย มี

จานวน 2,000 คน

ตรวจสุขภาพประจาปี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2.คัดกรองภาวะโลหิตจาง

- เด็กนักเรียนที่ต้อง สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้

จานวน 300 คน

คัดกรองภาวะโลหิต ได้เต็มที่ สาหรับเด็กที่มี
จาง ได้รับการคัด

การเจ็บป่วยก็ได้รับการส่ง

กรองภาวะโลหติจาง ต่อการรักษาที่ถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

และ อสม.
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5 ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 85 ของเด็ก เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนใน

กองสาธารณสุขฯ

เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง เทศบาลเมืองสระแก้ว

วัยรุ่นในโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ทางด้านร่างกายและจิตใจ จานวน 2,000 คน

เขตเทศบาลเมือง

มีภูมิต้านทานตัวเอง

สระแก้ว ได้รับความ ดูแลตนเองได้ เช่น การ

ได้รับความรู้ สามารถ

รู้และสามารถดูแล ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง วัยอันควร การไม่ใช้สาร

เสพติด เป็นต้น

และ อสม.
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6 วัยรุ่น รักเป็นเน้นการมีสุขภาพดี เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ความ เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนในเขต

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในวัย ผู้ประกอบอาชีพที่มีความ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงมี

กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละ 70 ของผู้

ทางาน โดยเฉพาะผูท้ ี่ประกอบ เสี่ยงได้รับความรู้ด้านการ

ประกอบอาชีพเสี่ยง ความรู้ด้านการดูแล

อาชีพเสี่ยง ได้รับความรู้และ ดูแลสุขภาพ จานวน 100 คน

ได้รับความรู้ด้านการ สุขภาพและนาความรู้ที่

การดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพ

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

และ อสม.

ได้รับกลับไปดูแลสุขภาพ

ของตนเอง
8 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมการตรวจปัสสาวะ

เพื่อดูแลให้บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นพื้นที่สีขาว ปลอดจากยา จ้าง รวม 150 คน

เสพติด และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในหน่วยงาน

-

-

-

-

-

ตรวจแล้วไม่พบสาร เทศบาลเมืองสระแก้ว
เสพติด(ยาบ้า)ใน

เป็นเทศบาลสีขาวปลอด

ปัสสาวะ ร้อยละ 100 จากยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ
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7 ส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

และผู้พิการ

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ - ผู้สูงอายุ จานวน 1,000 คน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- มีการเยี่ยมบ้านผู้ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับ กองสาธารณสุขฯ

ได้รับการดูแลและส่งเสริม - ผู้พิการ จานวน 100 คน

สูงอายุ อย่างน้อย

สุขภาพ

1 ครั้ง/ปี/ราย ไม่น้อย สุขภาพตามความ

กว่า ร้อยละ 80
- มีการเยี่ยมบ้าน
ผู้พิการ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี/ราย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

การดูแลและส่งเสริม
เหมาะสม

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

และ อสม.

-378-

9 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ประชาชนในเขตเทศบาล

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 60 ของ

ได้ข้อมูลภาวะสุขภาพของ กองสาธารณสุขฯ

ได้รับความรู้ และได้รับการ ทุกเพศทุกวัย จานวน

ประชาชนในเขต

ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกับรพร.สระแก้ว

คัดกรองสุขภาพ

เทศบาลเมือง

เมืองสระแก้ว เพื่อใช้วาง

สระแก้วทุกเพศ

แผนในการดูแลด้าน

1,000 คน

ทุกวัยได้รับความรู้ สุขภาพ
และการคัดกรอง
สุขภาพ

และ อสม.

-379-

10 คัดกรองภาวะสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ฟื้นฟูยาเสพติด

เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการ ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100 ของผู้ ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู

กองสาธารณสุขฯ

บาบัดฟื้นฟูให้สามารถดาเนิน เสพติดที่ได้รับการส่งต่อให้

ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สามารถดาเนินชีวิตประจา ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ไม่ เยี่ยมติดตาม

ที่มีรายชื่อส่งต่อให้ วันได้อย่างปกติสุข

ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

เยี่ยมติดตาม ได้รับ

และ อสม.

การเยี่ยมติดตามครบ

4 ครั้งตามเกณฑ์

รวม

11 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-380-

11 ติดตามผู้ผ่านการบาบัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่

-สร้างอาคารศูนย์ฯ 1 แห่ง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมโรงเรียน เหมาะสมสาหรับจัดกิจกรรม-จัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สามารถดารงชีวิต สานักงานสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิต 1 ครั้ง

ร้อยละ 80 ชอง

อยู่ในสังคมได้อย่างมี

-จัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ

จานวนสมาชิก

ความสุข

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จังหวัดสระแก้ว

-381-

1 สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มี ดาเนินการจัดกิจกรรมของ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพกองสวัสดิการสังคม

จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาให้ลูก

สร้างความสัมพันธ์อนั ดี

การพัฒนาสังคม โดยใช้ ให้ลูกหลานในเขตเทศบาล

หลานจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างความเข้าใจที่ดี

ประสบการณ์ ความรู้ ภูมิ เมืองสระแก้ว

ระหว่างวัยและเห็นถึง

ปัญญา สร้างประโยชน์ให้

คุณค่าของผู้สูงอายุ

สังคมมีรายได้

รวม

1

2 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-382-

2 ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,000

9,000

9,000

9,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนเข้าถึงวัตถุประสงค์

สถานธนานุบาล

9,000 ประชาชนให้

สถานธนานุบาลขององค์กร บริการได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในสถานธนานุบาลและวัตถุ -

ความสาคัญและในการจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว

ปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดตั้งสถานธนานุบาล และทราบ
ประสงค์ในการจัดตั้ง

มาใช้บริการเพิ่ม - ประชาชนมาใช้บริการ

ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สถานธนานุบาล - ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

มากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น

ใช้ในการรับจานา

ร้อยละ 100

- พนักงานเกิดความภาค

ให้ประชาชนมาใช้บริการ
ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ย

ภูมิใจในการให้บริการและ

ที่ถูกกว่าโรงรับจานา

ร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน

เอกชน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการแก่ประชาชน
รวม

1 โครงการ

-

-

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

-

-

-

-383-

1 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนที่มาใช้ - เผยแพร่ประวัติการจัดตั้ง

ตัวชี้วัด

ภาคผนวก

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

คอมพิวเตอร์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
ในการปฏิบัติงานให้

แคร่สั้น จานวน 2 เครื่อง

สะดวกและรวดเร็ว

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

58,000

-

-

-

-

6,400

-

-

-

แบบที่ 2* จานวน 2 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง

ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สระแก้ว

-384-

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ภาคผนวก

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
(บาท)

-

-

ชารุดและเสื่อมสภาพ 2. เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

และเพิ่มประสิทธิภาพ 3. ถังน้าแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

-

-

-

53,000

64,400

69,000

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อทดแทนของเก่าที่ 1. เก้าอี้สานักงานแบบมีล้อ จานวน 4 ตัว

ในการปฏิบัติงานให้

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

16,000

-

-

สถานธนานุบาล

53,000

-

-

เทศบาลเมือง

15,000

-

สระแก้ว

-

-

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น พ.ศ.2560)

รวม 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

15,000

-385-

2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

