ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
***************
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสระแก้ว (ประวัติความเป็นมา)
สระน้ำโบรำณ 2 สระ ในเขตพืนที่อ้ำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเกิดขึนในสมัยกรุงธนบุรี
ประมำณปี พ.ศ. 2324 อันมีควำมส้ำคัญเมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ครังยังทรงเป็น
สมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึกยกทัพไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักกองทัพ ที่บริเวณสระน้ำทังสองแห่งนี จน
ได้รับ กำรขนำนนำมว่ำ “สระแก้ว สระขวัญ ” และได้น้ำน้ำจำกสระทังสองแห่งนีใช้ในกำรประกอบพิธีถือน้ำ
พิพัฒน์สัตยำ โดยถือว่ำเป็นน้ำบริสุทธิ์
ในอดีต สระแก้วมีฐำนะเป็นต้ำบล ซึ่งทำงรำชกำรได้ตังเป็นด่ำ นตรวจคนและสินค้ำ เข้ำ -ออก
โดยมีข้ำรำชกำรต้ำแหน่งนำยกองท้ำหน้ำที่เป็นนำยด่ำน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทำงรำชกำรจึงได้ยกฐำนะขึนเป็น
กิ่งอ้ำเภอ ชื่อว่ำ “กิ่งอ้ำเภอสระแก้ว” ขึนอยู่ในกำรปกครองของอ้ำเภอกบินทร์บุรี ต่อมำเมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม
2501 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะขึนเป็นอ้ำเภอชื่อว่ำ “อ้ำเภอสระแก้ว” ขึนอยู่ในกำรปกครองของจังหวัด
ปรำจีนบุรี และเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2536 ได้มีพระรำชบัญญัติจัดตังจังหวัดสระแก้วขึน ประกำศในรำชกิจจำ
นุ เบกษำ ฉบั บ พิ เศษ เล่ ม ที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวั น ที่ 2 กัน ยำยน 2536 โดยเป็ น จั งหวั ด ล้ ำดั บ ที่ 74 ของ
ประเทศไทย
ด้วยเหตุนี สุขำภิบำลสระแก้วจึงได้รับกำรยกฐำนะขึนเป็นเทศบำลเมืองสระแก้ว โดยขยำย
รำกฐำนแห่งงำนพัฒนำสู่เทศบำลเมือง ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตังเทศบำลเมืองสระแก้ ว จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. 2537 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2537 อันมีผลบังคับ
ใช้ตังแต่วันที่ 7 มกรำคม 2538 และจำกอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันกำลเวลำได้เป็นตัวสั่งสมประสบกำรณ์ จน
กลำยเป็นควำมพร้อมของเทศบำลเมืองสระแก้วในกำรเดินหน้ำพัฒนำบ้ำนเมืองอย่ำงสุดก้ำลังควำมสำมำรถ

คาขวัญของเทศบาลเมืองสระแก้ว
“ ศาลเจ้าพ่อสระแก้วศักดิส์ ิทธิ์ เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง ถิ่นเรืองรองสระแก้ว–สระขวัญ
ปูชนียสถานศาลหลักเมือง ”
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เทศบำลเมืองสระแก้ว ได้รับกำรจัดตังด้วยกำรยกฐำนะจำกสุข ำภิบำลสระแก้ว ตำมพระรำช
กฤษฎีกำจัดตังเทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2537 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่
111 ตอนที่ 54 ก. ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 7 มกรำคม 2538 เป็นต้นไป

ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความหมายและสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบน้า หมายความถึงจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัด
ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาด้านทิศตะวันออก หรือที่เรียกว่า “ ชายแดนเบื้องบูรพา ” และใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้วมีสระน้าศักดิ์สิทธิ์มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อว่า สระแก้ว–สระขวัญ
ดังนั้น จึงกาหนดให้ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีภาพสัญลักษณ์เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบน้า
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ตังอยู่สูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ยประมำณ 36.371 เมตร
(บริเวณวัดสระแก้ว พระอำรำมหลวง ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอเมืองสระแก้ว ) ลักษณะโดยทั่วไป บริเวณทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่รำบสูง คล้ำยกับพืนที่รำบสูงทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย สภำพพืนที่ดังกล่ำวเหมำะต่อกำรปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็ บติดต่อกับประเทศกัมพูชำ ซึ่งเป็น
บริเวณป่ำทึบมีเทือกเขำกันพรมแดน และพืนที่ในเขตอ้ำเภอวัฒนำนคร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกันน้ำ โดยทิศ
ตะวัน ตกจะไหลลงสู่อ้ ำเภอเมือ งสระแก้ว ส่ว นทำงทิศ ตะวัน ออกน้ำจะไหลลำดสู่อ้ ำเภออรัญ ประเทศและ
ประเทศกัมพูชำทังหมด
ลักษณะพืนที่โดยรวมของเทศบำลเมืองสระแก้ว เป็นที่รำบทำงตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง
เป็นแหล่งน้ำส้ำคัญ ไหลไปทำงทิ ศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมำนในเขตพืนที่อ้ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปรำจีนบุรี เป็นแม่น้ำปรำจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบำลเมืองสระแก้ว เป็นพืนที่รำบซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำเพื่อกำรเกษตร ท้ำให้เกิดสภำพป่ำเสื่อมโทรม พืนที่ส่วนใหญ่จะเพำะปลูกข้ำว

อาณาเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองบอน และองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลท่ำเกษม
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสระขวัญ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลสระแก้ว และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำเกษม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำเกษม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสระแก้ว
(พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร)
ที่ตั้ง ถนนเทศบำล 2 ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
พิกัดที่ตั้ง
- เส้นรุ้ง (ละติจูด Latitude)
ที่ 13.820741
- เส้นแวง (ลองจิจูด Longitude) ที่ 102.058838

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบำลเมืองสระแก้ว มีลักษณะภูมิอำกำศโดยทั่วไปรวมทังจังหวัดจะมีอำกำศร้อนจัดในฤดู
ร้อน และค่อนข้ำงหนำวในฤดูหนำว โดยปกติฤดู ฝนยำวนำนถึง 6 เดือน ในปี 2558 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
34.82 องศำเซลเซียส เฉลี่ยต่้ำสุด 24.38 องศำเซลเซียส มีฝนตลอดทังปี 115 วัน ปริมำณน้ำฝนวัดได้
982.4 มิลลิเมตร
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สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล
- ฤดูร้อน

เริ่มตังแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนเมษำยน

- ฤดูฝน

ตังแต่เดือนพฤษภำคม ถึงเดือนตุลำคม

- ฤดูหนำว

ตังแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนมกรำคม อำกำศเย็น และมีหมอกในตอนเช้ำ

ข้อมูล: ส้ำนักงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2559)

1.4 ลักษณะของดิน
ในเขตเทศบำลมี พื นที่ ทั งหมด รวมประมำณ 28 ตำรำงกิ โ ลเมตร เมื่ อ แยกเป็ น กำรใช้
ประโยชน์แล้ว สำมำรถแสดงได้ดังตำรำง ดังนี
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ร้อยละ
เกษตรกรรม
40
ที่อยู่อำศัย
22
พำณิชยกรรม
11
อุตสำหกรรม
4
สถำนที่รำชกำร
5
ที่สำธำรณประโยชน์
5
อื่น ๆ
13
ข้อมูล : งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบำลเมืองสระแก้ว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
(1) แหล่งน้า
1) หนอง บึง จ้ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว-สระขวัญ คิดเป็นพืนที่กักเก็บน้ำ
ประมำณ 400,000 ลูกบำศก์เมตร
2) คลอง ล้ำธำร ห้วย จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองพระสะทึง และคลองนำงชิง
(2) การระบายน้า
1) พืนทีน่ ้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพืนที่ทงหมด
ั
2) ระยะเวลำเฉลี่ยทีน่ ้ำท่วมขังนำนที่สุด.....- .....วัน
3) เครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง
ก. เครื่องที่ 1 เส้นผ่ำศูนย์กลำง ท่อดูด 3 นิว ท่อส่งน้ำออก 2.5 นิว 2 ทำง
ข. เครื่องที่ 2 เส้นผ่ำศูนย์กลำง ท่อดูด 3 นิว ท่อส่งน้ำออก 2.5 นิว 2 ทำง
ค. เครื่องที่ 3 เส้นผ่ำศูนย์กลำง ท่อดูด 3 นิว ท่อส่งน้ำออก 3 นิว 1 ทำง
ง. เครื่องที่ 4 เส้นผ่ำศูนย์กลำง ท่อดูด 6 นิว ท่อส่งน้ำออก 6 นิว
จ. เครื่องที่ 5 เส้นผ่ำศูนย์กลำง ท่อดูด 3 นิว ท่อส่งน้ำออก 3 นิว 1 ทำง
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลั ก ษณะพื นที่โดยรวมของเทศบำลเมื อ งสระแก้ ว เป็ น ที่ รำบทำงตอนใต้ ติ ด กั บ คลองพระ
สะทึง เป็ น แหล่ง น้ำ ส้ ำ คั ญ ไหลไปทำงทิ ศ ตะวั น ตก ไปบรรจบกับ แควหนุ ม ำน ในเขตพื นที่ อ้ ำ เภอกบิน ทร์
บุรี จังหวัดปรำจีนบุรีเป็นแม่น้ำปรำจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบำลเมืองสระแก้ว เป็นพืนที่รำบซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำเพื่อกำรเกษตร ท้ำให้เกิดสภำพป่ำเสื่อมโทรม พืนที่ส่วนใหญ่จะเพำะปลูก
ข้ำว

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แบ่งออกเป็น 20 ชุมชนเมืองย่อย ดังนี้
ชุมชนย่อยที่ 1 บ้ำนค้ำเจริญ
ชุมชนย่อยที่ 2 บ้ำนหนองนกเขำ-พี.ที.ที.
ชุมชนย่อยที่ 3 บ้ำนหนองนกเขำฝั่งซ้ำย
ชุมชนย่อยที่ 4 บ้ำนใหม่คลองปูน
ชุมชนย่อยที่ 5 บ้ำนเนินสมบูรณ์
ชุมชนย่อยที่ 6 บ้ำนชำติเจริญ
ชุมชนย่อยที่ 7 ศูนย์กำรค้ำสระแก้วเมืองทอง
ชุมชนย่อยที่ 8 บ้ำนเนินรัตนะ 1 เนินกลอย
ชุมชนย่อยที่ 9 บ้ำนหลังสุขศำลำ
ชุมชนย่อยที่ 10 บ้ำนเนินรัตนะ 2 หลังวัด
ชุมชนย่อยที่ 11 สระแก้ว-สระขวัญ 1
ชุมชนย่อยที่ 12 บ้ำนคลองจำน
ชุมชนย่อยที่ 13 บ้ำนโคกก้ำนัน
ชุมชนย่อยที่ 14 บ้ำนลัดกะสัง
ชุมชนย่อยที่ 15 บ้ำนหนองเสม็ดเหนือ
ชุมชนย่อยที่ 16 ตลำดสระแก้ว
ชุมชนย่อยที่ 17 บ้ำนคลองนำงชิง
ชุมชนย่อยที่ 18 เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ชุมชนย่อยที่ 19 บ้ำนเอืออำทร
ชุมชนย่อยที่ 20 สระแก้ว-สระขวัญ 2
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบำลเมืองสระแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จ้ำลองรูปแบบกำรปกครองใน
ระดับชำติมำ กล่ำวคือ ประกอบด้วยสภำเทศบำล มีสมำชิกสภำเทศบำลที่มำจำกกำรเลือกตังของประชำชน
โดยตรง จ้ำนวน 18 คน และนำยกเทศมนตรี จ้ำนวน 1 คน และรองนำยกเทศมนตรี จ้ำนวน 3 คน ดังนี
1. นำยตระกูล สุขกุล
นำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (คนปัจจุบัน)
2. นำยสมโภชน์ ลิมถำวรฤทธิ์
รองนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 1
3. นำยสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์
รองนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 2
4. นำยชัยรัตน์ บุญช่วย
รองนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 3
5. นำยอภิชำ ปังอักษร
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
6. นำยรัตนำกร ช้ำงรบ
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
7. นำงพึงใจ สุวรรณะ
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
18 คน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 1)
1. นำยสงัด
อำจต้น
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
2. นำยวิเชียร ก้องกังวำลย์ สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
3. นำยสมำน นึกถึง
ประธำนสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
4. นำยประดิษฐชัย ทูค้ำมี
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
5. นำงรัตนำพร นุชยงค์
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
6. นำงสำวพิมพ์กมน กงแก้ว
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 2)
7. นำยนพดล จัดพล
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
8. นำยบรรเจิด สุรนิ ทร์ศักดิ์ รองประธำนสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
9. นำยสถำพร ศรีเพียวไทย สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
10. นำงสงวน ภู่ผ่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
11. นำงสำวพรรณวิภำ โสภำ
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
12. นำยกอบชัย เคลือบคลำย สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (เขต 3)
13. นำยสำยยันต์ ข้ำสุขเลิศ
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
14. นำยสมศักดิ์ คงพิกุล
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
15. นำยสมชำย แม่นปืน
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
16. นำยชูชีพ แก้วสุนทร
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
17. นำงสำวชนิดำ ฉัตรรุ่งรังสี สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว
18. นำยสรำยุทธ บุญปลูก
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว

จานวน
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
เทศบำลเมืองสระแก้ว มีประชำกร (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559) รวมทังสิน 17,930 คน
แยกเป็นชำย 8,682 คน หญิง 9,248 คน จ้ำนวนครัวเรือน 10,311 ครัวเรือน จ้ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง
(อำยุ 18 ปี ขึ นไป) รวม 13,773 คน แยกเป็ น ชำย 6,577 คน หญิ ง 7,196 คน ควำมหนำแน่ น ของ
ประชำกร 640.35 คน ต่อตำรำงกิโลเมตร พืนที่ควำมรับผิดชอบรวม 28 ตำรำงกิโลเมตร
เพศชาย
อายุ (ปี)
น้อยกว่ำ 1 ปี
1-6 ปี
7-12 ปี
13-17 ปี
18-60 ปี
60 ปี ขึนไป
รวม

เพศหญิง
จานวน (คน)
154
656
694
601
5,438
1,293
8,836

อายุ (ปี)
น้อยกว่ำ 1 ปี
1-6 ปี
7-12 ปี
13-17 ปี
18-60 ปี
60 ปี ขึนไป
รวม

จานวน (คน)
140
639
660
613
5,947
1,389
9,388

ข้อมูล : งำนทะเบียนรำษฎร ส้ำนักปลัดเทศบำลเมืองสระแก้ว (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559)

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 2 แห่ง
(1) โรงเรียนเทศบำล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(2) โรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนลัดกะสัง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 4 แห่ง
(1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว
(2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว
(3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว
(4) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสระแก้ว

ศูนย์ท่ี
ศูนย์ท่ี
ศูนย์ท่ี
ศูนย์ท่ี

1 (บ้ำนหนองนกเขำ)
2 (บ้ำนลัดกะสัง)
3 (บ้ำนหนองกะพ้อ)
4 (ตลำดสระแก้ว)

โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. โรงเรียนสระแก้ว
4. โรงเรียนอนุบำลบ้ำนจันทร์
2. โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว
3. โรงเรียนอนุบำลเมืองสระแก้ว

5. โรงเรียนดำรำสมุทร สระแก้ว
6. โรงเรียนชุมชนพัฒนำ
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สังกัด
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) จ้ำนวนห้องเรียน
2) จ้ำนวนนักเรียน
3) จ้ำนวนครูพีเ่ ลียง
4) จ้ำนวนพี่เลียงเด็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จ้ำนวนโรงเรียน
2) จ้ำนวนห้องเรียน
3) จ้ำนวนนักเรียน
4) จ้ำนวนครู อำจำรย์
ระดับประถมศึกษา
1) จ้ำนวนโรงเรียน
2) จ้ำนวนห้องเรียน
3) จ้ำนวนนักเรียน
4) จ้ำนวนครู อำจำรย์
ระดับมัธยมศึกษา
1) จ้ำนวนโรงเรียน
2) จ้ำนวนห้องเรียน
3) จ้ำนวนนักเรียน
4) จ้ำนวนครู อำจำรย์
ระดับอาชีวศึกษา
-

ท้องถิ่น

สปช.

สช.

สพฐ.

สอศ.

รวม

4 ศูนย์
11 ห้อง
337 คน
4 คน
12 คน

-

-

-

-

4 ศูนย์
11 ห้อง
337 คน
4 คน
12 คน

2 โรงเรียน
6 ห้อง
213 คน
9 คน

2 โรงเรียน 3 โรงเรียน
6 ห้อง
19 ห้อง
235 คน
607 คน
12 คน
30 คน

-

-

7 โรงเรียน
31 ห้อง
1,055 คน
51 คน

2 โรงเรียน
12 ห้อง
467 คน
14 คน

2 โรงเรียน 2 โรงเรียน
12 ห้อง
20 ห้อง
1,481 คน 558 คน
49 คน
18 คน

-

-

6 โรงเรียน
42 ห้อง
2,506 คน
81 คน

1 โรงเรียน
3 ห้อง
147 คน
6 คน

1 โรงเรียน
3 ห้อง
107 คน
10 คน

1 โรงเรียน
70 ห้อง
2,474 คน
124 คน

-

-

3 โรงเรียน
76 ห้อง
2,728 คน
140 คน

-

-

-

-

-

-

ข้อมูล : กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสระแก้ว

4.2 สาธารณสุข
1) บุคลากรด้านการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- พยำบำลวิชำชีพ
จ้ำนวน
2 คน
- อสม. ในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว จ้ำนวน
185 คน
/2) กำรเจ็บป่วย...
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2) การเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก
1.
2.
3.
4.
5.

โรคระบบทำงเดินหำยใจ
อุบัติเหตุ/ท้ำแผล/หัตถกำรอืน่ ๆ
โรคระบบทำงเดินอำหำร
โรคระบบกล้ำมเนือและกระดูก
โรคผิวหนังเนือเยื่อใต้ผวิ หนัง

จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน

323
323
151
93
82

คน
คน
คน
คน
คน

สถานพยาบาล จาแนกตามประเภทในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว มีดังนี้
- โรงพยำบำลรัฐบำล
จ้ำนวน
1
- โรงพยำบำลเอกชน
จ้ำนวน
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล
จ้ำนวน
21
- คลินิกทุกประเภท
จ้ำนวน
33

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว มีดังนี้
- แพทย์
จ้ำนวน
- ทันตแพทย์
จ้ำนวน
- เภสัชกร
จ้ำนวน
- พยำบำล
จ้ำนวน

32
6
16
247

คน
คน
คน
คน

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน มีดังนี้
- แพทย์
จ้ำนวน
- ทันตแพทย์
จ้ำนวน
- เภสัชกร
จ้ำนวน
- พยำบำล
จ้ำนวน

3,447
18,383
6,894
447

คน
คน
คน
คน

ข้อมูล : ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559)

4.3 การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- จ้ำนวนประชำกรที่พิกำร หรือทุพพลภำพทังหมด
- จ้ำนวนประชำกรที่พกิ ำร หรือทุพพลภำพทีไ่ ด้รับควำมช่วยเหลือ
- จ้ำนวนผูส้ ูงอำยุที่ขอควำมช่วยเหลือ
- จ้ำนวนผูส้ ูงอำยุทไี่ ด้รับควำมช่วยเหลือ
- จ้ำนวนประชำกรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับกำรช่วยเหลือ

จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน

ข้อมูล : กองสวัสดิกำรและสังคม เทศบำลเมืองสระแก้ว

301
301
1,748
1,748
16

คน
คน
คน
คน
คน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจานวน 52 สาย แยกเป็น
(1) ถนนคอนกรีต (คสล.)
จ้ำนวน 44 สำย
รวมระยะทำงยำวทังหมด 34,115 เมตร
(2) ถนนแอสฟัลท์ติก
จ้ำนวน 8 สำย
รวมระยะทำงยำวทังหมด 9,325 เมตร
(รวมความยาวผิงจราจรทั้งสิ้น 43,440 เมตร)
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5.2 การไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว อยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดสระแก้ว ที่ตังถนนสุวรรณศร ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยทุกชุมชนใน
เขตเทศบำลล้วนแต่มีไฟฟ้ ำใช้ครบทุ กชุม ชนและทุ กครัวเรือ น กำรจ้ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในเขตอ้ ำเภอเมือ ง
สระแก้ ว รวม 198,295,137 Kw/h. แบ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่อ ำศั ย 56,535,152 Kw/h. สถำนธุ รกิ จ และอุ ต สำหกรรม
135,363,331 Kw/h. สถำนที่รำชกำรและสำธำรณะ 4,367,759 Kw /h. อื่นๆ 2,028,895 Kw /h. จ้ำนวน
ผู้ใช้ไฟฟ้ำ 33,483 รำย
ข้อมูล: ส้ำนักงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2559)

5.3 การประปา
กำรประปำในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว อยู่ในควำมรับผิดชอบของส้ำนักงำนกำรประปำส่วน
ภูมิภำค สำขำสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีหน้ำที่ผลิตน้ำประปำและจ้ำหน่ำยประปำทังในและนอกเขตเทศบำล
มีแหล่งน้ำดิบ คือ คลองพระสะทึง เขตอ้ำเภอเมืองสระแก้ว อัตรำก้ำลังกำรผลิตปัจจุบัน 3,150,828 ลูกบำศก์
เมตร/ปี น้ำที่ผลิตได้ 3,038,273 ลูกบำศก์เมตร/ปี ปริมำณน้ำที่จ้ำหน่ำยแก่ผู้ใช้ 2,329,001 ลูกบำศก์เมตร/ปี
ปริมำณที่จำ่ ยเพื่อสำธำรณประโยชน์และรั่วไหล 569,037 ลูกบำศก์เมตร/ปี ปริมำณน้ำที่ใช้ในระบบ 83,808
ลูกบำศก์เมตร/ปี จ้ำนวนผู้ใช้น้ำ 9,032 รำย
ข้อมูล : ส้ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมภิ ำค สำขำสระแก้ว (รำยงำนสถิติจงั หวัดสระแก้ว 2559)

5.4 โทรศัพท์
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด (มหำชน) ที่ตัง ถนนสำยสระแก้ว-จันทบุรี ต้ำบลสระแก้ว
อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ท้ำกำรไปรษณีย์/ที่ให้บริกำรด้ำนไปรษณีย์ในพืนที่ จ้ำนวน 1 แห่ง ได้แก่
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด สระแก้ว

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตพืนที่อ้ำเภอเมืองสระแก้ว ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ ค้ำขำย /เกษตรกรรม
ท้ำนำ , เลียงปลำ , เลียงไก่ ,ท้ำไร่ และปลูกพืชล้มลุก
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เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว ดังนี้
ข้าวนาปี (Major rice)
พื้นที่อาเภอเมือง เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สระแก้ว
ข้าว (ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก.)
ข้ำวเจ้ำ
86,606
85,246
30,007
352
เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว ดังนี้
ข้าวนาปรัง (Second rice)
พื้นที่อาเภอเมือง เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สระแก้ว
ข้าว (ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก.)
ข้ำวเจ้ำ
422
405
202
499
ข้อมูล : ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว 2559)

6.2 การประมง
กำรจับสัตว์น้ำตำมแหล่งน้ำธรรมชำติ ได้แก่ ปลำนำ้ จืดต่ำง ๆ
ในเขตพืนทีอ่ ้ำเภอเมืองสระแก้ว มีครัวเรือนที่เพำะเลียงสัตว์นำ้ จืด จ้ำแนกตำมประเภทกำร
เลียง และผลผลิตกำรเลียงสัตว์น้ำจืด ดังนี
ประเภทการเลี้ยง (ไร่)
พื้นที่อาเภอเมือง
สระแก้ว

ครัวเรือน

รวมเนื้อที่

บ่อ

311

311

320

ผลผลิตการเลี้ยง
สัตว์น้าจืด (กก.)
42,377

สัตว์น้าจืดที่จับได้ จาแนกตามชนิดสัตว์น้าจืด
พื้นที่อาเภอเมือง
สระแก้ว

ปลาช่อน

ปลาหมอ

ปลาตะเพียน

ปลานิล

อื่นๆ

รวม

12,446

15,494

20,574

27,940

14,478

90,932

ข้อมูล : ส้ำนักงำนประมงจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว 2559)
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6.3 การปศุสัตว์
กำรเพำะเลียงสัตว์ เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนและจ้ำหน่ำย เช่น ไก่ กบ ปลำ
น้ำจืดต่ำงๆ
กำรปศุสัตว์ในเขตพืนทีอ่ ้ำเภอเมืองสระแก้ว แยกประเภทของสัตว์ได้ ดังนี
เขตพื้นที่อาเภอ
เมืองสระแก้ว

โคเนื้อ
1,609

โคนม
259

ประเภทของสัตว์
กระบือ
สุกร
แพะ
786
49,657
91

ไก่
เป็ด
1,208,145 365,615

ข้อมูล : ส้ำนักงำนปศุสตั ว์จังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจงั หวัดสระแก้ว 2559)

6.4 การบริการ
สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม 22 แห่ง จ้ำนวนห้องพักรวม
575 ห้อง
- ธนำคำร
13 แห่ง
- โรงภำพยนตร์ - แห่ง
- สถำนที่จ้ำหน่ำยอำหำร ตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข จ้ำนวน 55 แห่ง
ผ่ำนมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
จ้ำนวน 15 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) แหล่งท่องเทีย่ วทำงประวัตศิ ำสตร์ ศำสนำและประเพณี
2) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแต่ละประเภท มีดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี
(1) ในเขตเทศบาล
- สวนสำธำรณะสระแก้ว-สระขวัญ อยู่ขำ้ งส้ำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว
อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- ศำลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
(2). นอกเขตเทศบาล
1. ปรำสำทเขำน้อยสีชมพู อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ต้ำบลคลองน้ำใส
อ้ำเภออรัญประเทศ
2. วัดอนุบรรพต (เขำน้อย) ตังอยูห่ มู่ที่ 2 ต้ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร
อ้ำเภออรัญประเทศ
3. พระสยำมเทวำธิรำช อยู่ทถ่ี นนมหำดไทยเยืองที่วำ่ กำร
อ้ำเภออรัญประเทศ
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4. ปรำสำทเมืองไผ่ ตังอยู่หมู่ท่ี 8 ต้ำบลเมืองไผ่ อ้ำเภออรัญประเทศ
5. ปรำสำทสด็กก็อกธม ตังอยู่ท่บี ้ำนหนองเสม็ด ต้ำบลโคกสูง
อ้ำเภอโคกสูง
6. ปรำสำทเขำโล้น ตังอยู่หมู่ท่ี 8 ต้ำบลตำพระยำ อ้ำเภอตำพระยำ
7. ปรำสำทพระแจง ตังอยู่หมู่ท่ี 6 บ้ำนรัตนะ ต้ำบลตำพระยำ
อ้ำเภอตำพระยำ
8. ปรำสำทบ้ำนน้อย ตังอยูห่ มู่ท่ี 4 อ้ำเภอวัฒนำนคร
2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1. อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองสระแก้ว ประมำณ 27 กิโลเมตร
2. น้ำตกหน้ำผำใหญ่ อยู่ห่ำงจำกที่ท้ำกำรอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ ประมำณ
2,400 เมตร
3. เขำฉกรรจ์ อยู่ท่ตี ้ำบลเขำฉกรรจ์ อ้ำเภอเขำฉกรรจ์ อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองสระแก้ว
ระยะทำงประมำณ 18 กิโลเมตร
4. อ่ำงเก็บน้ำท่ำกะบำก อยู่ท่บี ้ำนคลองทรำย หมู่ท่ี 8 ต้ำบลหนองตะเคียนบอน
อ้ำเภอวัฒนำนคร และสถำนีเพำะเลียงสัตว์ปำ่ ช่องกล่้ำบน หมู่ท่ี 1
ต้ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ้ำเภอวัฒนำนคร เป็นสถำนที่เพำะสัตว์ปำ่ ที่หำยำก
และใกล้สูญพันธุ์

6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงำน J.S FLOWER
- หจก.บูรพำสระแก้วมอเตอร์
- โรงงำน Y.K นำ้ แข็งหลอด
- โรงงำนน้ำดื่มตรำเพ็ชร
- โรงสีขำ้ วเม่งฮวด
- หจก.วำรีเทพ
- หจก.พลอยใส
- โรงงำน บรรจุแก๊ส หจก.แสงตะเคียน
- บริษัทโตโยต้ำสระแก้ว
- บริษัทไทยน้ำทิพย์ จ้ำกัด สำขำสระแก้ว
- บริษัทเสริมสุข จ้ำกัด สำขำสระแก้ว - สระแก้วฮอนด้ำคำร์
- บริษัทอีซูซุสระแก้ว
- หจก.บี เค เม็ททอล ชีท (สระแก้ว)
- สยำมกำรยำง
- เอ.ที.เอ็น.กลกำรสระแก้ว
- บริษัท วี.เจ.แอล คอนสตรัคชั่น จ้ำกัด - สระแก้วคอนกรีต โปรดักส์ จ้ำกัด
ข้อมูล : กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุขฯ)
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6.7 การพาณิชย์และการอาชีพ
1) สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม
- สถำนีบริกำรน้ำมัน 6
- มินมิ ำร์ท
14
- ตลำดสด
2
2) สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย์
- โรงฆ่ำสัตว์
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การส่งเสริมอาชีพชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )
ชื่อกลุ่ม
จันทร์รองแค็บหมู
นำยวิสูตรศักดิ์
ฉวีนิรมล
วิสำหกิจชุมชน
เครื่องหอมเมือง
สระแก้ว
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน

ผลิตภัณฑ์
แค็บหมู
น้ำพริกหนุม่
ผงสมุนไพร
ขับพิษ
เครื่องหอม

จานวน
สมาชิก (คน)

สถานที่ตั้ง

วัตถุดบิ

15

บ้ำนสมำชิก

ในพืนที่

11

เอกเทศ

ในพืนที่

30

บ้ำนสมำชิก

ในพืนที่

ท้ำขนมอบ

30

บ้ำนสมำชิก

ในพืนที่

ผักปลอดสำร

46

เอกเทศ

ในพืนที่

กล้วบฉำบ
มันฉำบ
ข้ำวเกรียบ
ขนมไทย

15

เอกเทศ

ในพืนที่

ชุมชนเมืองย่อยที่ 6
กลุม่ เกษตรอินทรีย์
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12

กลุม่ วิสำหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12

สถานที่
จาหน่ายสินค้า

รายได้เฉลี่ย
(บาท/เดือน)

ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 3
ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 10
ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 3

3,000-5,000

ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 6
ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 12
ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 12

2,500-3,000

ข้อมูล : กองสวัสดิกำรและสังคม เทศบำลเมืองสระแก้ว

3,000-5,000
5,000

6,000-8,000
4,000
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อชุมชน
บ้ำนค้ำเจริญ
บ้ำนหนองนกเขำ-พี.ที.ที.
บ้ำนหนองนกเขำฝั่งซ้ำย
บ้ำนใหม่คลองปูน
บ้ำนเนินสมบูรณ์
บ้ำนชำติเจริญ
ศูนย์กำรค้ำสระแก้วเมืองทอง
บ้ำนเนินรัตนะ 1 เนินกลอย
บ้ำนหลังสุขศำลำ
บ้ำนเนินรัตนะ 2 หลังวัด
สระแก้ว-สระขวัญ 1
บ้ำนคลองจำน
บ้ำนโคกก้ำนัน
บ้ำนลัดกะสัง
บ้ำนหนองเสม็ดเหนือ
ตลำดสระแก้ว
บ้ำนคลองนำงชิง
เฉลิมพระเกียรติ ร.9
บ้ำนเอืออำทร
สระแก้ว-สระขวัญ 2

รวมทั้งสิ้น

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
239
332
545
211
658
731
532
910
794
586
477
1,373
241
104
121
1,111
127
309
493
479

หญิง
(คน)
285
517
306
299
597
601
372
586
756
634
530
982
369
175
112
775
65
192
321
600

ชาย
(คน)
248
444
296
283
606
575
355
553
755
625
498
862
358
156
100
672
62
193
271
560

10,373

9,074

8,472

ข้อมูล : งำนทะเบียนรำษฎร ส้ำนักปลัดเทศบำลเมืองสระแก้ว (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559)
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ลักษณะกำรประกอบกำรเกษตรกรรม ทานา ,เลี้ยงปลา ,เลี้ยงไก่ ทาไร่ ปลูกพืชล้มลุก

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้ำทำงกำรเกษตรในเขตพืนที่เทศบำลเมืองสระแก้ว มีจ้ำนวน 2 แห่ง ดังนี
1. คลองนำงชิง
จ้ำนวน 1 แห่ง
2. คลองพระสะทึง
จ้ำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้าในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว จาแนกตามประเภทแหล่งน้า ดังนี้
ข้อมูลประเภทแหล่งน้า
อาเภอ

รวม

เมืองสระแก้ว

53

อ่างเก็บน้า
กลาง เล็ก
2

2

ฝาย
คอนกรีต
11

ทานบ สระ,หนอง,บึง คู, คลอง
2
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5

สถานีสบู น้า
7

ข้อมูล : โครงกำรชลประทำนสระแก้ว (รำยงำนสถิติจังหวัดสระแก้ว 2559)

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค)
- แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือ น้ำเพื่อกำรอุป โภคบริโภค) ในเขตพืนที่เทศบำลเมือ งสระแก้ว
ได้แ ก่ คลองพระสะทึง โดยกำรประปำส่วนภู มิ ภ ำคจั งหวัด สระแก้ว ได้ ด้ ำ เนิน กำรสู บ น้ ำดิบ มำเพื่ อ ผลิ ต
น้ำประปำให้กับประชำชนในพืนที่อ้ำเภอเมืองสระแก้ว
- น้ำฝน ได้น้ำฝนที่ตกตำมธรรมชำติและฤดูกำล

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชำชนในพืนที่เทศบำลเมืองสระแก้ว ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ
ข้อมูลศาสนสถาน
- จ้ำนวนวัด
3
แห่ง
- จ้ำนวนเมรุเผำศพ
3
แห่ง
- จ้ำนวนโบสถ์ (ศำสนำคริสต์) 1
แห่ง
- จ้ำนวนมัสยิด
1
แห่ง
ข้อมูล : กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสระแก้ว
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ข้อมูลวัด สานักสงฆ์ โบสถ์ คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ในเขตอาเภอเมือง
สระแก้ว ดังนี้
อาเภอ
วัด
สานักสงฆ์
โบสถ์คริสต์
พระภิกษุ
สามเณร
เมืองสระแก้ว
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46

3

628
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ข้อมูล : ส้ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสระแก้ว (รำยงำนสถิติจงั หวัดสระแก้ว 2559)

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีท้องถิน่ ที่สาคัญ
1. ประเพณีสงกรำนต์ ประมำณเดือนเมษำยน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนพระพุทธสิหงิ ค์ รดน้ำด้ำหัวผูส้ ูงอำยุ สรงน้ำพระ
2. ประเพณีลอยกระทง ประมำณเดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง
3. ประเพณีเข้ำพรรษำ ประมำณเดือน กรกฎำคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษำ ท้ำบุญตักบำตร หล่อเทียนพรรษำ
4. ประเพณีวันขึนปีใหม่ ประมำณเดือน มกรำคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ท้ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง
5. กิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประมำณเดือนมกรำคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป กำรแสดงของนักเรียน เลียงอำหำร แจกของขวัญ
6. ประเพณีสืบสำนประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ่น (บุญผะเหวดเทศน์มหำชำติ)
ประมำณเดือนมีนำคมของทุกปี กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนกัณมัทรี ร่วมฟังเทศน์
กัณฑ์ท่ี 9 กัณฑ์มัทรี
ข้อมูล : กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสระแก้ว

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นในเขตพืนที่เทศบำลเมืองสระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การสานปลาตะเพียน ”
1. นำยยม ขำวเขต บ้ำนเลขที่ 42 ซอย 2 ถนนเทศบำล 6 ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
บ้ำนรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การสานไซเล็ก ” ประเภทของประดับ ของมงคล
2. นำงแอ๋ว สร้อยพำ บ้ำนเลขที่ 27 ซอย 3 ถนนเทศบำล 6 ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
บ้ำนรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ สบู่สมุนไพร ” หมอสมุนไพร
3. นำยณัฐวรรธน์ องอำจณรงค์ บ้ำนเลขที่ 15/3 ถนนเทศบำล 18 ต้ำบลสระแก้ว
อ้ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติ ได้แก่ คลองนำงชิง และคลองพระสะทึง

10. ส่วนราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. ส้ำนักปลัดเทศบำล
2. กองคลัง
3. กองช่ำง
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองกำรศึกษำ
6. กองวิชำกำรและแผนงำน
7. กองสวัสดิกำรสังคม
8. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
9. สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองสระแก้ว
10. สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)
***************
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จำกข้ อ มู ล ในระบบบั ญ ชีค อมพิ ว เตอร์ข ององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ของเทศบำลเมื อ ง
สระแก้ว หรือภำษำอังกฤษเรียกว่ำ Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุปกำร
ตังงบประมำณ และรำยรับรำยจ่ำยจริง ของเทศบำลเมืองสระแก้ว รำยละเอียดดังนี
รายละเอียด

2557
132,782,700

ประจาปีงบประมาณ
2558
2559
134,426,000
140,286,600

ตั้งงบประมาณรายรับไว้
รวมทุกหมวด
ประมาณรายจ่ายไว้
- งบประมำณรำยจ่ำย
132,782,700
147,132,600
152,313,000
ประจ้ำปี รวมทังสิน
- งบประมำณรำยจ่ำย
132,782,700
134,426,000
140,286,600
ทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้
จัดเก็บเอง หมวดภำษี
จัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป
- งบประมำณรำยจ่ำย
12,802,200
12,706,600
12,026,400
เฉพำะกำร จ่ำยจำก
เงินรำยได้
154,096,459.23 208,869,961.66 161,309,526.52
รายรับจริง
140,779,614.86 192,319,547.44 146,348,979.56
รายจ่ายจริง

2560
159,255,480

173,420,180
159,255,480

14,164,700

133,227,332.08
96,648,558.79
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2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตำมที่เทศบำลเมืองสระแก้ว ได้ด้ำเนินงำนต่ำง ๆ ตังแต่ปงี บประมำณ พ.ศ.2557 - 2560 เพื่อ
แก้ ไขปั ญ หำให้ กั บ ประชำชน และพั ฒ นำองค์ ก รให้ เกิ ด ควำมมั่ ง คงในกำรพั ฒ นำเพื่ อ ให้ ค วำมเป็ น อยู่ข อง
ประชำชนดีขึน ซึ่งผลจำกกำรด้ำเนินงำนของเทศบำลเมืองสระแก้วนัน ผลที่ได้รับมีดังนี
1. ประชำชนมีน้ำประปำใช้เกือบทุกครัวเรือน
2. ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้เกือบทุกครัวเรือน
3. ประชำชนมีถนนใช้ในกำรสัญจรไปมำได้สะดวก
4. ไม่มีกำรเกิดอำชญำกรรมในพืนที่
5. เด็กนักเรียนในเขตพืนที่เทศบำลเมืองสระแก้วได้รับกำรศึกษำทุกคน
6. ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร ผู้ปว่ ยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบียยังชีพทุกคน
7. ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือในเรื่องทีอ่ ยูอ่ ำศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือจำกสำธำรณภัยต่ำงได้ทนั ท่วงที
9. ปัญหำไข้เลือดออกลดลง
10. ขยะในชุมชนมีวธิ ีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง
11. ประชำชนได้รับควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
12. ประชำชนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยต่ำงๆ
13. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินงำนต่ำงๆ ของเทศบำลเมืองสระแก้ว
14. ประชำชนได้รับบริกำรจำกงำนบริกำรต่ำงๆ ของเทศบำลเมืองสระแก้วด้วยควำมสะดวก
15. ประชำชนได้ รับ ทรำบข่ำ วสำรจำกทำงเทศบำลเมื อ งสระแก้ ว ได้ ห ลำยช่ อ งทำง อำทิ
รถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่เทศบำลเมืองสระแก้ว เสียงตำมสำยของชุมชน จดหมำยข่ำวประจ้ำเดือน เว๊ปไซต์
ของเทศบำลเมืองสระแก้ว (www.sakaeocity.go.th) เฟสบุ๊คเทศบำลเมืองสระแก้ว ฯลฯ
2.2 ผลกระทบ
ในกำรด้ ำ เนิ น งำนของเทศบำลเมื อ งสระแก้ ว ปี ง บประมำณ พ.ศ.2557-2560 สำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้ตำมที่ประชำชนในพืนที่ต้องกำร ซึ่งกำรด้ำเนินงำนนันก็สำมำรถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบำลเมืองสระแก้ว ดังนี
1. กำรก่อสร้ำงถนนเพิ่มขึนในเขตพืนที่เทศบำลเมืองสระแก้ว แต่ กำรระบำยน้ำเกิดปัญ หำ
และน้ำท่วมขังในบำงพืนที่บำงจุด ถนนไม่มีทอ่ ระบำยน้ำและรำงระบำยน้ำ ท้ำให้เทศบำลเมืองสระแก้วต้องเร่ง
ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำเพิ่มขึนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
2. กำรพัฒนำเจริญขึนท้ำให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเพิ่ มขึนไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
เพิ่มขึน ก่อให้เกิดโรคระบำด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น
3. เมื่อประชำชนเพิ่มมำกขึน แต่หน่วยบริกำรด้ำนสำธำรณสุขมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ท้ำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร

32

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคโดยรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัญหา
1) เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมำย เท่ำที่ควร
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในกำรท้ำงำนมีไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย
3) ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้วมีปัญหำที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ้ำนวนมำก
4) ประชำชนยังไม่เข้ำใจขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลเมืองสระแก้วที่จะสำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้
อุปสรรค
1) กำรขำดควำมรูเ้ รื่องของระเบียบ กฎหมำย อีกทัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในกำร
ท้ำงำนมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท้ำให้เกิดอุปสรรคในกำรด้ำเนินงำนเป็นอย่ำงยิ่ง
2) เทศบำลเมืองสระแก้วมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำของ
ประชำชน
3) เทศบำลเมืองสระแก้วสำมำรถด้ำเนินกำรได้เฉพำะตำมอ้ำนำจหน้ำที่
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปี เทศบำลเมืองสระแก้วพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมำเป็นกรอบในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน
2) กำรด้ำเนินงำนของเทศบำลเมืองสระแก้วเป็นไปตำมแผนพัฒนำสำมปี กล่ำวคือ
ได้พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนำสำมปีมำพิจำรณำด้ำเนินกำร
3) บรรจุโครงกำร/กิจกรรม ที่อยู่ในอ้ำนำจหน้ำที่ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
4) ควรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนัน
5) ควรพิจำรณำด้ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนมำก
ที่สุด เช่น กำรแก้ไขปัญหำเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค กำรแก้ปัญหำถนนในกำรสัญจรไปมำ
(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดให้มีสถำนที่ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงพอเพียง เช่น มีจุดบริกำรและ
เก้ำอีเพียงพอ สะดวก สะอำด และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค้ำแนะน้ำที่ดี
2) ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกขึน เพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องในกำรบริกำรของเทศบำลเมืองสระแก้ว
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3) เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเมืองสระแก้ว ควรยิมแย้ม แจ่มใส และพูดจำสุภำพต่อ
ประชำชน
4) ควรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเทศบำลเมืองสระแก้วกับประชำชน เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจ
5) ควรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึนกับเทศบำลเมืองสระแก้ว
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปัญหา
1) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีของเทศบำลเมืองสระแก้วยังมีบำงโครงกำร/กิจกรรมที่
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2) เทศบำลเมืองสระแก้วไม่สำมำรถบรรจุโครงกำร/กิจกรรมในเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยได้ครบทุกโครงกำร/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
3) เทศบำลเมืองสระแก้วไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ครบทุกโครงกำร/กิจกรรมที่ตังไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
อุปสรรค
1) เทศบำลเมืองสระแก้วมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำและ
ควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชนได้ทงหมด
ั
2) เทศบำลเมืองสระแก้วตังงบประมำณในกำรด้ำเนินกำรตำมภำรกิจแต่ละด้ำนบำง
รำยกำรยังไม่เพียงพอ และบำงรำยกำรมำกเกินไป ท้ำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตังจ่ำย
รำยกำรใหม่
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มำเป็นกรอบในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปี และให้มีควำมสอดคล้องกัน
2) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำงบประมำณและค้ำนึงถึงสถำน
กำรคลังในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำสำมปี
3) ควรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ำรด้ ำ เนิ น โครงกำร/กิ จ กรรม ที่ ตั งในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนัน
4) เทศบำลเมื อ งสระแก้ ว ควรพิ จ ำรณำตั งงบประมำณให้ เพี ย งพอและ
เหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่จะต้องด้ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอน
เพิ่ม โอนลด โอนตังจ่ำยรำยกำรใหม่
5) พิจำรณำด้ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน
มำกที่ สุ ด เช่น กำรแก้ไขปั ญ หำเรื่อ งน้ำ ประปำ กำรขำดแคลนน้ำ ในกำรอุ ป โภคบริโภค และปัญหำวำตภัยที่เกิดขึนเป็นประจ้ำทุกปี
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(2) การบริการประชาชน
1) จัดให้มีสถำนที่ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงพอเพียง เช่น มีจุดบริกำร
และเก้ำอีเพียงพอ สะดวก สะอำด และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค้ำแนะน้ำที่ดี
2) ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกขึน เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในกำรบริกำรของเทศบำลเมืองสระแก้ว
3) เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเมืองสระแก้วควรยิมแย้ม แจ่มใส และพูดจำสุภำพ
ต่อประชำชน
4) สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทศบำลเมืองสระแก้วกับประชำชน เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจ
5) ควรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึนกับเทศบำลเมืองสระแก้ว
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปัญหา
1) เทศบำลเมืองสระแก้วได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยรับบำงประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำลน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งไม่ได้รับตำมที่ตังประมำณกำรรำยรับไว้ใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี ท้ำให้ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโครงกำรได้ทงหมด
ั
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในกำรท้ำงำนยังมีไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินกำร
3) ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้วมีปัญหำที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ้ำนวนมำก
4) ประชำชนมีควำมต้องกำรซึ่งควำมต้องกำรดังกล่ำวมีเป็นจ้ำนวนมำก
อุปสรรค
1) อ้ำนำจหน้ำที่มีขอ้ จ้ำกัดท้ำให้ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มำเป็นกรอบในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน
2) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำงบประมำณและค้ำนึงถึงสถำน
ทำงกำรคลังในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำสำมปี
3) ควรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ำรด้ ำ เนิ น โครงกำร/กิ จ กรรม ที่ ตั งในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนัน
4) เทศบำลเมื อ งสระแก้ ว ควรพิ จ ำรณำตั งงบประมำณให้ เพี ย งพอและ
เหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่จะต้องด้ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอน
เพิ่ม โอนลด โอนตังจ่ำยรำยกำรใหม่
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(2) การบริการประชาชน
1) ควรปรับปรุงวำงท่อระบำยน้ำ แก้ไขน้ำท่วมขัง และกัดเซำะถนน
2) ควรปรับ สถำนที่ในกำรให้บ ริกำรประชำชนอย่ำงพอเพีย ง เช่น มีจุ ด
บริกำร และเก้ำอีเพียงพอ สะดวก สะอำด และมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค้ำแนะน้ำที่ดี
3) เทศบำลเมืองสระแก้วควรจัดประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ และเพิ่มช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์
4) ควรพิจำรณำจัดบริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกขึน เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในกำรบริกำรของเทศบำลเมืองสระแก้ว

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
สภาพปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล จากแผนชุมชน และปัญหาจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหำกำรติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะไม่ทั่วถึงและอุปกรณ์ไม่ได้มำตรฐำน
1.2 ปัญหำถนนไม่ได้มำตรฐำนและไม่เพียงพอ
1.3 ปัญหำกำรระบำยน้ำ (ถนนไม่มีทอ่ ระบำยน้ำและรำงระบำยน้ำ)
1.4 ปัญหำกำรขำดสถำนที่ออกก้ำลังกำยและสนำมกีฬำตำมชุมชน
1.5 ปัญหำนำ้ ประปำไม่ทั่วถึง
1.6 ปัญหำกำรจรำจรและควำมปลอดภัยในกำรใช้ถนน
1.7 ปัญหำกำรขำดสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
1.8 ปัญหำท่อระบำยน้ำอุดตัน
1.9 ไม่มสี ะพำนข้ำมล้ำน้ำทีไ่ ด้มำตรฐำน
1.10 ฝำท่อระบำยน้ำช้ำรุด
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ปัญหำกำรว่ำงงำน
2.2 ขำดกำรร่วมกลุม่ อำชีพและผู้นำ้ ด้ำนพัฒนำอำชีพและกำรสนับสนุนด้ำนอำชีพเสริม
2.3 ขำดทุนหมุนเวียนในชุมชน
2.4 ประชำชนมีรำยได้ตำ่้
2.5 ขำดควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยีและเครื่องมือในกำรพัฒนำอำชีพ
2.6 ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมสนใจในกำรส่งเสริมอำชีพ
3. ปัญหาด้านสังคม
3.1 ยำเสพติด
3.2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ และคนพิกำร
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4.

5.

6.

7.

3.3 ควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
3.4 สวัสดิกำรเบียยังชีพผูส้ ูงอำยุและผู้ดอ้ ยโอกำส ยังไม่ทวั่ ถึง
3.5 ปัญหำควำมยำกจน/ขำดที่ดินท้ำกิน
3.6 ปัญหำขำดทีอ่ ยู่อำศัย/ทีพ่ ักอำศัยเสื่อมโทรม
3.7 ปัญหำครอบครัวแตกแยก
3.8 ครอบครัวขำดควำมอบอุน่
ปัญหาด้านอื่น ๆ
4.1 ปัญหำประชำชนขำดกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรเมืองกำรบริหำร
4.2 ประชำชนยังไม่ค่อยได้รับกำรฝึกอบรมในเรื่องกำรป้องกันภัยในด้ำนต่ำง ๆ
4.3 โทรศัพท์สำธำรณะไม่เพียงพอ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 นำ้ เน่ำเสีย
5.2 ทีส่ ำธำรณะขำดกำรดูแล
5.3 ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็น และถังขยะไม่เพียงพอ
5.4 ปัญหำเสียงรบกวนทีต่ ังอยู่ภำยในชุมชน
5.5 ปัญหำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.6 ต้นไม้ไม่ค่อยมีและประชำชนไม่ค่อยสนใจปัญหำสิ่งแวดล้อม
ปัญหาด้านสาธารณสุข
6.1 ควำมสะอำดภำยในชุมชน
6.2 ปัญหำสุนัขจรจัด
6.3 ขำดกำรให้ควำมรูด้ ้ำนกำรป้องกันโรคต่ำงๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
6.4 ปัญหำด้ำนศูนย์สำธำรณสุขขันมูลฐำนไม่ทั่วถึง
6.5 ขำดควำมรูเ้ รื่องรักษำสุขภำพและเรื่องอำหำรปลอดภัย
6.6 ขำดผู้นำ้ กำรออกก้ำลังกำยในชุมชน
6.7 ขำดแคลนยำรักษำเบืองต้น
6.8 ปัญหำลูกนำ้ ยุงลำย
6.9 ควำมสะอำดถนนและซอยต่ำง ๆ ไม่ค่อยได้รับกำรดูแล
6.10 เด็กวัยเจริญเติบโตขำดกำรสนับสนุนด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ
ปัญหาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิน่
7.1 ประชำชนมีระดับกำรศึกษำต่้ำ
7.2 ขำดห้องสมุดชุมชน
7.3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนไม่เพียงพอและอยูห่ ่ำงไกล
7.4 กำรสนับสนุนงบประมำณอุปกรณ์กฬี ำและดนตรีไม่ทวั่ ถึง
7.5 ขำดกำรส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม
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7.6 กำรสนับสนุนกำรจัดประเพณีของชุมชนไม่เพียงพอ
7.8 เขตเทศบำลไม่มีศลิ ปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
7.9 กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำโอท็อป ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยในเขตเทศบำลยังไม่แพร่หลำย
ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จากแผนชุมชน 20 ชุมชนและปัญหาจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น
1. ความต้องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะให้ทั่วถึงและอุปกรณ์ให้ได้มำตรฐำน
1.2 ปรับปรุงถนนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ
1.3 ปรับปรุงกำรระบำยน้ำ (ท่อระบำยน้ำและรำงระบำยนำ้ )
1.4 ปรับปรุงสถำนทีอ่ อกก้ำลังกำยและสนำมกีฬำตำมชุมชน
1.5 ปรับปรุงระบบนำ้ ประปำให้ทั่วถึง
1.6 ปรับปรุงสัญญำณกำรจรำจรและควำมปลอดภัยในกำรใช้ถนน
1.7 ก่อสร้ำงที่ทำ้ กำรชุมชน
1.8 ปรับปรุงสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
1.9 ปรับปรุงแหล่งนำ้
1.10 ปรับปรุงสะพำนข้ำมล้ำนำ้ ที่ได้มำตรฐำน
1.11 ปรับปรุงฝำท่อระบำยนำ้
2. ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมอำชีพโดยกำรฝึกอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมกำรรวมกลุม่ ของประชำชนในกำรประกอบอำชีพแต่ละประเภทและกำร
สนับสนุนด้ำนอำชีพเสริม
2.3 จัดหำแหล่งเงินทุนสนับสนุน
2.4 ส่งเสริมควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยีและเครื่องมือในกำรพัฒนำอำชีพ
2.5 กระตุ้นประชำชนให้มีควำมสนใจในกำรส่งเสริมอำชีพ
3. ความต้องการด้านสังคม
3.1 ให้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
3.2 ส่งเสริมควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผูส้ ูงอำยุ/กำรดูแล
ผู้สงู อำยุและคนพิกำร
3.3 ส่งเสริมกำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
3.4 ส่งเสริมสวัสดิกำรเบียยังชีพผูส้ ูงอำยุและผูด้ ้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง
3.5 แก้ไขปัญหำควำมยำกจน / ขำดทีด่ ินท้ำกิน
3.6 แก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัย / ที่พักอำศัยเสื่อมโทรม
3.7 แก้ไขปัญหำครอบครัวแตกแยกและส่งเสริมครอบครัวมีสุข
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4. ความต้องการด้านอื่น ๆ
4.1 ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรเมืองกำรบริหำร
4.2 ส่งเสริมประชำชนให้ได้รับกำรฝึกอบรมในเรื่องกำรป้องกันภัยในด้ำนต่ำง ๆ
4.3 ประสำนและจัดให้มีโทรศัพท์สำธำรณะที่เพียงพอ
5. ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 จัดระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
5.2 ปรับปรุงและเข้ำใช้ท่สี ำธำรณะให้เกิดประโยชน์
5.3 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็น และถังขยะไม่เพียงพอ
5.4 แก้ไขปัญหำเสียงรบกวนที่ตังอยู่ภำยในชุมชน
5.5 แก้ไขปัญหำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.6 ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมีจติ ส้ำนึกรักษำสิง่ แวดล้อม
6. ความต้องการด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริมควำมสะอำดภำยในชุมชน
6.2 แก้ไขปัญหำสุนัขจรจัด
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรให้ควำมรูพ้ ืนฐำนด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรป้องกันโรค
ตลอดจนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ประชำชน เพื่อสุขภำพอนำมัยที่ดีถว้ นหน้ำ
6.4 จัดให้มีศนู ย์บริกำรสำธำรณสุขขันมูลฐำนและบุคลำกรให้เพียงพอ
6.5 ให้ควำมรูเ้ รื่องรักษำสุขภำพและเรื่องอำหำรปลอดภัย
6.6 ส่งเสริมให้มีผนู้ ้ำกำรออกก้ำลังกำยในชุมชน
6.7 ก้ำจัดลูกน้ำยุงลำยและให้ควำมรูใ้ นกำรป้องกัน
6.8 จัดให้มีกำรดูแลควำมสะอำดถนนและซอยต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง
6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้เพียงพอ
7. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิน่
7.1 ส่งเสริมกำรศึกษำในระดับพืนฐำนให้ทั่วถึง
7.2 จัดให้มีหอ้ งสมุดชุมชน
7.3 จัดให้มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอ
7.4 กำรสนับสนุนงบประมำณอุปกรณ์กฬี ำและดนตรีให้ทวั่ ถึง
7.5 กำรส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมให้กับเยำวชนอย่ำงทั่วถึง
7.6 กำรสนับสนุนกำรจัดประเพณีของชุมชนให้เหมำะสม
7.7 ควรมีกำรสืบค้นด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นท้ำทะเบียน
คุม และบุกเบิกส่งเสริมอย่ำงจริงจัง
7.8 สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำโอท็อป ที่เป็นภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นภำยในเขตเทศบำล
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
**********************

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
หรือเป็นคติพจน์ประจ้ำชำติวำ่ “ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยั่งยืน ”
ความมั่นคง
• กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัย จำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทังภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุก
ระดับ ทังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีควำมมัน่ คงในทุกมิติ ทังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และกำรเมือง
• ประเทศ มีควำมมัน่ คงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริยท์ ี่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลำงและเป็นทีย่ ึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำ้ ไปสู่กำรบริหำร
ประเทศที่ต่อเนือ่ งและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
• สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก้ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำม
เข้มแข็ง คอรบครัว มีควำมอบอุ่น
• ประชำชน มีควำมมัน่ คงในชีวิตและรำยได้ท่มี ั่นคงพอเพียงกับกำรด้ำรงชีวติ มีท่อี ยู่อำศัยและควำม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
• ฐำนทรัพยำกรและสิง่ แวดล้อม มีควำมมัน่ คงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
ความมั่งคั่ง
• ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรำยได้สูง
ควำมเหลื่อมลำ้ ของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกขึน
• เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทงจำกภำยในและภำยนอกประเทศ
ั
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส้ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทังกำร
คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท้ำธุรกิจ มีบทบำทส้ำคัญในระดับภูมิภำคและ
ระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
• ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนือ่ ง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำง
กำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
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ความยั่งยืน
• กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวติ ของประชำชนให้เพิ่มขึนอย่ำงต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
• กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขนึ คนมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอืออำทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส้ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน เพือ่ กำร
พัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน
• ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัตติ ำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมัน่ คง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
โดยสรุปสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้ำหมำยทังในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก
รวมทังสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มตี ่อประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ตอ้ งให้
ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมัน่ คงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝัง่ ทะเล
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ้ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก้ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
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(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
(7) กำรปรับประบวนกำรท้ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิง่ สู่แนวระนำบมำกขึน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ้ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพ
กำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืนทังในสำขำ
อุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทังกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทังนีภำยใต้กรอบกำร
ปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อันได้แก่ โครงสร้ำงพืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัต กรรม กำรพั ฒ นำทุน มนุ ษย์ และกำรบริห ำรจัด กำรทั งในภำครัฐและภำคธุ รกิจเอกชน
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็น
กำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มลู ค่ำมำกขึน
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจทิ ัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิต
และบริกำร โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ
และในภำคบริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด้ำเนินชีวติ และกำรด้ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
รวมทังเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำดและปลอดภัยของโลก
- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท้ำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำ
เกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภัย
- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรม ศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตทีม่ ศี ักยภำพ โดยกำรใช้ดิจทิ ลั และ
กำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึน
- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำน
กำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอืน่ ๆ เป็นต้น
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ
แรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
และสถำบันเกษตรกร
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(4) กำรพัฒนำพืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบ
เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้ำงพืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุน้ ส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิม่ บทบำทของไทยในองค์กร
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรต่ำงประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่แข่งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ
มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงทีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรม จริยธรรม
รูค้ ุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
(2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูใ้ ห้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง
(3) กำรปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(5) กำรสร้ำงควำมอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่ม
เพำะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอ
ภำคและเป็นธรรม กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมลำ้ ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
(2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือต่อกำรด้ำรงชีวติ ในสังคมสูงวัย
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
(5) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อ เร่งอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ำงควำมมั่ น คงของฐำนทรัพ ยำกรธรรมชำติ และมีค วำ มมั่ น คงด้ำ นน้ ำ
รวมทังมีควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ
ธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและป้องกันกำรท้ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรนำ้ ให้มีประสิทธิภำพทัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อ ให้ห น่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีส มรรถนะสู ง มีป ระสิท ธิภ ำพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล กระจำยบทบำทภำรกิ จ ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น อย่ ำ งเหมำะสม มี ธ รรมำภิ บ ำล กรอบแนวทำงที่ ต้ อ งให้
ควำมส้ำคัญ อำทิ
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก้ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทนั สมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำม
เสี่ย งทั งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิด เศรษฐกิ จเสรี ควำมท้ำ ทำยของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำน
ต่ำงๆ ทังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ
ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม เป็นต้น ท้ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้ำเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส้ำคัญ ดังนี (1) กำรน้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุ นและ
ส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข
1.2.2 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก้ำลังประสบอยู่ ท้ำให้กำร
ก้ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน้ำและประยุกต์ให้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำร
พัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส้ำคัญกับกำรก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยน
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ผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
1.2.3 การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic
Positioning)
เป็นกำรก้ำหนดต้ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติท่ี สศช.
ได้จัดท้ำขึน
ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงทีม่ ีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation)
เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2.4 เป้าหมาย
(1) กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
(1.1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลีย่ ไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 5.0
(1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้
ประชำชำติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สินแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิม่ ขึนเป็น 317,051
บำท (9,325 ดอลลำร์ สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(1.3) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึนไม่ตำ่้ กว่ำเฉลีย่ ร้อยละ 2.5 ต่อไป
(1.4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่้ำกว่ำเฉลีย่ ร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของ
กำรลงทุนภำครัฐไม่ตำ่้ กว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่้ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ
7.5 ในขณะที่ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี)
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
(2.1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio
Economic Security) และมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีขนึ
(2.2) กำรศึกษำและกำรเรียนรูไ้ ด้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
(2.3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอือต่อกำรพัฒนำคน
(3) กำรลดควำมเหลือ่ มลำ้ ในสังคม
(3.1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึน
(3.2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
(4) กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4.1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
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(4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4.3) เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบตั ิและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
(4.4) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(4.5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ำ
(5) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
(5.1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม
(5.2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
(5.3) มีกำรกระจำยอ้ำนำจทีเ่ หมำะสม
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) พัฒนำฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษำเสถียรภำพ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม เกษตร กำรบริกำร กำรลงทุนให้มีควำมมั่นคงและเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมกำรพัฒนำพืนทีน่ ิคมอุตสำหกรรม ส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำด
ย่อม พัฒนำกำรเกษตร ฟืน้ ฟูกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำประสิทธิภำพโลจิสติกส์
(๒) พัฒนำศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภำพ มีธรรมำภิบำล เพือ่ พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขนึ เช่น ส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนนอกระบบ กำรอำชีวศึกษำ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำโดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมบทบำทของครอบครัว ชุมชน และภำคประชำสังคมในกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรดูแลสุขภำพ
(๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมดุลต่อระบบ
นิเวศเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล
ป้องกันปัญหำสิง่ แวดล้อม ฟืน้ ฟูคุณภำพน้ำแม่น้ำเจ้ำพระยำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำอนุรักษ์
และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เสริมสร้ำงศักยภำพกำรพัฒนำเมืองและพืนที่ชำยแดนตำมแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำนทังแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นประตูกำรค้ำเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำนและ
นำนำชำติ
(๕) บริหำรจัดกำรพัฒนำพืนที่เมืองและชนบทอย่ำงมีส่วนร่วมและเกือกูลกัน เพื่อให้มีกำร
จัดระเบียบรูปแบบกำรพัฒนำเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและควำมต้องกำร
ของชุมชน
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1.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ประกอบด้วย สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี
และสระแก้ว เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำกำรผลิตให้สูงขึน กำรป้องกันกำรขยำยตัวของพืนทีช่ ุมชนและ
อุตสำหกรรมเพื่อไม่ให้บุกรุกพืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภำพและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของ
สินค้ำเกษตร ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ของกลุม่ อุตสำหกรรมสู่สำกล ขยำยเครือข่ำยอุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อม ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำรวมทังกำรออกแบบนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึน
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ได้ก้ำหนดต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ Gateway to the World
“ประตูสู่กำรค้ำโลก” โดยมีจดุ เน้นทีส่ ้ำคัญ 3 ด้ำน ดังนี คือ
1. ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุน กำรคมนำคม และกำรค้ำภำคตะวันออกของไทยสูอ่ ินโดจีน
และตลำดโลก
1.1 พัฒนำโครงข่ำย Logistics ปรับปรุงทำงหลวงและเส้นทำงคมนำคมทีส่ ้ำคัญ
1.2 พัฒนำจุดผ่อนปรนเพือ่ รองรับกำรยกระดับจุดผ่ำนแดนถำวร
1.3 จัดตังศูนย์ขอ้ มูลเพื่อกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
1.4 นครนำยก Smart Country Silicon Valley
1.5 ศูนย์ทดสอบยำนยนต์
2. แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ วัฒนธรรมและประวัตศิ ำสตร์
2.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ วัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ให้มีมำตรฐำน
2.2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตำมแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
3. แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรมำตรฐำนสำกล
3.1 กำรเตรียมควำมพร้อมภำคเกษตรสู่ประชำคมอำเซียน
3.2 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มสถำบันเกษตรกร
3.3 เพิ่มช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย
1.3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ภาคกลางตอนกลาง)
วิสัยทัศน์ ปี 2557 – 2560
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม”
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ 4
ประเด็น ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนภำคตะวันออกของ
อินโดจีนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
เป้ำประสงค์
- เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรขนส่งภำคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อม
ด้วยระบบโครงสร้ำงพืนฐำน กำรคมนำคมขนส่งและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก พร้อมทังบุคลำกรศักยภำพสูงและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบโลจิสติกส์ท่มี คี ุณภำพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกัน
ภำยในกลุ่มจังหวัดและไปสูอ่ นิ โดจีน
2. พัฒนำศูนย์กลำงและช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำเพื่อรองรับกำรเป็นฐำนกำรผลิต ขนส่งและ
จัดจ้ำหน่ำยของอินโดจีน
3. วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทังในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพื่อรองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของอินโดจีน
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรขนส่งทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเทีย่ วสินค้ำ และบริกำรให้ได้มำตรฐำน โดย
ค้ำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. ยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่
สะดวกรวดเร็ว เพือ่ รองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว
2. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่มีเรื่องรำว (Story) และมีกำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
และวัฒนธรรมภำยในกลุม่ จังหวัด มีศักยภำพทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ภำยในกลุ่มจังหวัดและภูมิภำค
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำมแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
3. จัดท้ำเรื่องรำว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว พร้อมทังพัฒนำประสิทธิภำพกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์และบุคลำกรรองรับกำรท่องเที่ยวของภูมภิ ำค
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืนของกลุม่ จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำปัจจัยกำรผลิตและระบบโครงสร้ำงพืนฐำนทำงกำรเกษตรเพื่อให้
สินค้ำเกษตรได้มำตรฐำนสำกล เชื่อมโยงตลำดรองรับกำรค้ำเสรี
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เป้ำประสงค์
1. ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และมูลค่ำเพิ่มขึน สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดและมีศักยภำพกำรแข่งขัน
2. เกษตรกรมีชีวติ ควำมเป็นอยู่ท่ดี ี และมีเครือข่ำยที่เข้มแข็งเพื่ออ้ำนำจทำงกำรตลำด
กลยุทธ์
1. พัฒนำกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตและโครงสร้ำงพืนฐำนทำงกำรเกษตรอย่ำงครบถ้วน
2. เพิม่ ผลิตภำพและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภำคเกษตรกรรมสู่กำรแปรรูปในภำคอุตสำหกรรมภำยในกลุม่ จังหวัดเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
4. มุ่งพัฒนำสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีมลู ค่ำสูง
5. ยกระดับสถำบันเกษตรสู่เครือข่ำยตลำดสินค้ำเกษตรรองรับกำรค้ำเสรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำเทคโนโลยีและยกระดับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนสร้ำงบรรยำกำศที่เอือ
ต่อกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมที่มีมำตรฐำนและศักยภำพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้ำง
พืนฐำน แรงงำน ฝีมือ ระบบขนส่ง และกำรใช้นวัตกรรมเพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง
2. เป็นแหล่งอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพืนฐำน และสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกที่เอือต่อกำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรม
2. พัฒนำทักษะฝีมอื แรงงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
3. กำรก้ำหนดเขตพืนที่อตุ สำหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมำะสมและวำงแผนกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรม
4. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำคอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนำ
เครือข่ำยระบบเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม
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1.3.4 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติภำรกิจตำมที่กฎหมำยก้ำหนดให้บรรลุผลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน
2. พัฒนำกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพ เป็นแหล่งผลิตสินค้ำกำรเกษตร โดยกำรเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร กำรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนำกำรท่องเทีย่ วให้มีคุณภำพ ปลอดภัย อ้ำนวยควำมสะดวก และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนใน
พืนที่
4. พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกำรรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
5. รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมในพืนที่จังหวัดชำยแดน รวมทังสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
6. ปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นเมืองแห่งควำมสุข ประชำชนเป็นคนดี มีสุขภำพดี รำยได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ยึดด้ำรงชีวติ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรด้ำรงชีวติ ของประชำชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันครอบครัวและชุมชน กำรประพฤติตนตำมหลักศำสนำ
3. มีอนำมัยสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะที่ดี รวมทังกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
4. ส่งเสริมอำชีพ รำยได้ กำรมีงำนท้ำ และมีสวัสดิกำร
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพืนฐำนให้มีควำมสมบูรณ์ เพือ่ ให้ประชำชนมีรำยได้และคุณภำพชีวติ ดีขนึ
6. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ ทังในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรตำมแนวพระรำชด้ำริ
9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในกำรบริหำรและให้บริกำรประชำชน
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ตัวชี้วัด
ร้อยละทีล่ ดลงต่อปีของจ้ำนวนครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้ตำ่้ กว่ำเกณฑ์ จปฐ.ก้ำหนด (ร้อยละ 50)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยทีได้มำตรฐำนสำกล
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภำพเป็นที่ตอ้ งกำรของตลำด ทังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนำแหล่งน้ำ และระบบชลประทำน ตลอดจนฟืน้ ฟู และปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน
2. ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
3. พัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกล
4. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตร โดยกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรปรับปรุง
คุณภำพ ชนิด และรำคำของสินค้ำเกษตรให้มีมลู ค่ำเพิ่มขึน
5. ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนสำกล ด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ ก่เกษตรกรเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรผลิตปุย๋ อินทรีย์ กำรจัดหำพันธุ์พชื และสัตว์ท่ดี ี
เพื่อลดกำรใช้สำรเคมี
6. ส่งเสริมระบบกำรปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร
ผสมผสำน
7. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเกษตรปลอดภัย ทังในประเทศและต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรอง GAP (ร้อยละ 60)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มคี วามปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทีม่ ีควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
2. เป็นแหล่งกำรเรียนรูเ้ ชิงประวัติศำสตร์ที่เชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณ และกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ีควำมสะดวก สะอำด และปลอดภัย รวมทังเพิม่ ทำงเลือกในกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ
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กลยุทธ์
1. พัฒนำสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกและบริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วให้เพียงพอและได้มำตรฐำนปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะในรำคำที่เหมำะสม ยุตธิ รรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ำยภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมด้ำนกำรท่องเที่ยวและสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยวทังในและต่ำงประเทศ
3. พัฒนศักยภำพแหล่งท่องเทีย่ วด้วยกำรฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงำมและหลำกหลำย โดยเฉพำะด้ำนวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
5. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
6. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว
7. พัฒนำกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวให้หลำกหลำย เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรเชื่อมโยงกับอำรยธรรมโบรำณ
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิม่ ขึนต่อปีของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้ำงบรรยำกำศกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรประกอบกิจกำร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ
กลยุทธ์
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน เพือ่ รองรับกำรลงทุน กำรจรำจร และกำรขนส่งสินค้ำในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ทังกำรก่อสร้ำงและขยำยช่องทำงถนนและระบบรำงเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
2. ส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศในกำรค้ำ กำรลงทุน และชักจูงให้ผปู้ ระกอบกำร นักลงทุนมำด้ำ เนิน
กิจกำรในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. อ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดน พิธีกำรศุลกำกร กำรตรวจคนเข้ำเมือง กำรสร้ำงคลังสินค้ำ
และกำรอนุญำตให้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว โดยด้ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภำพ ลดขันตอน และทันเวลำ
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรศึกษำ ผลิตและพัฒนำฝีมือแรงงำนของบุคลำกรให้ตรงตำม
ตลำดแรงงำน
5. เตรียมกำรรองรับกำรเปลีย่ นแปลงในกำรด้ำรงชีวติ กำรประกอบอำชีพ กำรอยูอ่ ำศัย กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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6. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน ผังเมือง กำรค้ำ กำรลงทุน แรงงำน สำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทังกำรจัดตังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service – OSS)
7. เตรียมกำรรองรับกำรตังนิคมอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิม่ ขึนต่อไปของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน (ร้อยละ 3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่ คงเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้ำงควำมมั่นคงและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมให้กับประชำชนในพืนที่จงั หวัดชำยแดน
2. มีควำมสัมพันธ์ทด่ี ีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3. คนและชุมชนมีจติ ส้ำนึกในด้ำนควำมมั่นคง
4. มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมัน่ คง
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงควำมมัน่ คง ปลอดภัย และแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมในพืนที่จงั หวัดชำยแดน
2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพือ่ นบ้ำน
3. เสริมสร้ำงคนและชุมชนให้มีจติ ส้ำนึก รูต้ ะหนักในด้ำนควำมมั่นคง
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ด้ำนควำมมั่นคงให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์สำมำรถเรียกใช้ได้ทันทีและ
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ
ตัวชี้วัด
จ้ำนวนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงจำกภัยคุกคำมต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 เรื่องจำก 14 เรื่อง
(จ้ำนวน 2 เรื่อง)
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การคมนาคมสะดวก
(1.1) ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี
- พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบให้ได้มำตรฐำน เพือ่ รองรับกำรพัฒนำ
โครงข่ำยด้ำนโลจิสติกส์
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- ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพำน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงำม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดระบบผังเมืองรวม
- ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนอ้ำนวยควำมปลอดภัยและวินยั จรำจร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ระบบโลจิสติกส์
2. ประชาชนมีคุณภาพ
(2.1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี
- ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรสำธำรณสุข สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
- กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
- สนับสนุนกำรด้ำเนินงำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
- ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม กำรพัฒนำสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สงู อำยุ สตรี เด็ก เยำวชน ผู้พกิ ำร และผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขนึ
- กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมเรียบร้อยในจังหวัด
- กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงเพือ่ เสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคมุ้ กัน
ของหมู่บำ้ น เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากขนและกระจายรายได้ มีแนวทำง
กำรพัฒนำดังนี
- พัฒนำทักษะฝีมอื แรงงำนเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่ยั่งยืน มี
รำยได้มั่นคง
- ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น สนับสนุนโครงกำรหนึ่งต้ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมกำรด้ำรงชีวติ ของประชำชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี
- จัดหำแหล่งน้ำเพือ่ อุปโภค-บริโภค กำรปรับปรุงภูมิทศั น์สถำนที่รำชกำร, สถำนที่ทอ่ งเที่ยว,
สนำมกีฬำ, สถำนที่พักผ่อน สวนสำธำรณะ
- ส่งเสริมให้มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่สะดวกและเพียงพอ
(2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา มีแนวทำงกำร
พัฒนำดังนี
- พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ควำมรูใ้ ห้ได้มำตรฐำนรองรับกำรเปลีย่ นแปลงของโลกและกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
- ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน พัฒนำระบบกำรศึกษำ ส่งเสริมและให้ควำมรูด้ ำ้ น
ภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำบุคลำกรกำรศึกษำ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงกำรเรียนรูท้ ังในระบบและ
นอกระบบเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
- ส่งเสริมท้ำนุบำ้ รุง ฟืน้ ฟูศำสนำและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โบรำณสถำนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
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- ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนกำรกีฬำให้
เพียงพอ แก่เด็กและเยำวชน
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนเพือ่ เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนในกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
(3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีประสิทธิภำพสูงขึน รองรับกำรเป็น
แหล่งพืชพลังงำนทดแทน
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรกำรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพ กำรเกษตร
ปลอดสำรพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่และส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีตลำดกลำงในกำรจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตร สนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยี
(3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทำง
กำรพัฒนำดังนี
- พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำธรรมชำติ/แหล่งนำ้ ชลประทำน ให้สำมำรถเก็บน้ำไว้ใช้ได้
ตลอดปี
- กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ กำรก้ำจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกูลและน้ำเสียรวม กำร
จัดตังและดูแลระบบบ้ำบัดนำ้ เสียรวม
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกป่ำ อนุรักษ์และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. เขตท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
(4.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน มีแนวทำงกำรพัฒนำ
ดังนี
- กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว สนับสนุนให้เครือข่ำยภำคประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
- พัฒนำ ฟืน้ ฟูสถำนที่ทอ่ งเทีย่ วทำงธรรมชำติให้เอือต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น
ศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรท่องเทีย่ วแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของชุมชน
- พัฒนำตลำดกำรค้ำตำมแนวชำยแดนไทย-กัมพูชำและตลำดโรงเกลือ ให้มีควำมสะอำด
สะดวก ปลอดภัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนกำรจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำสะดวก รวดเร็ว เป็นประตู
สู่ภูมิภำคอินโดจีน
- สนับสนุนกำรค้ำให้เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของภูมภิ ำคอินโดจีน
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5. การบริหารจัดการ
(5.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี
- ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพบุคลำกร เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัตงิ ำน ควบคุม
ก้ำกับดูแล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงำนบริหำรและควบคุมด้ำนงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
- ส่งเสริมและพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร ปรับปรุงสถำนที่
ปฏิบัติรำชกำร เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีควำมทันสมัย น้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
รองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
- รณรงค์ให้เยำวชนและประชำชน ตื่นตัวถึงควำมส้ำคัญของระบอบประชำธิปไตย และกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

11.

นโยบายของ ครม. ที่แถลงต่อ สนช. เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557
กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท้ำนุบ้ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่านิยมหลักของคนไทย
มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันหลักของชำติ
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนร่วม
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียน ทำงตรง และทำงอ้อม
รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เข้ำใจเรียนรูก้ ำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรูจ้ ักกำรเคำรพผู้ใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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9. มีสติ รู้ตัว รูค้ ดิ รูท้ ้ำ รูป้ ฏิบัติ ตำมพระรำชด้ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
10. รูจ้ กั ด้ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด้ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รูจ้ ักอดออมไว้ใช้เมือ่ ยำมจ้ำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย จ้ำหน่ำยและขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันทีด่ ี
11. มีควำมเข้มแข็งทังร่ำงกำยจิตใจ ไม่ยอมแพ้อ้ำนำจฝ่ำยต่้ำหรือกิเลส มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป
ตำมหลักของศำสนำ
12. ค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว (VISION)
“ เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
นโยบำยนำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลเป็นไปตำมนโยบำย
และมีทิศทำงที่แน่นอน ครอบคลุมภำรกิจหลักของเทศบำล และสำมำรถด้ำเนินกำรบริหำรงำนเทศบำลได้
อย่ำงเป็นระบบ นำยตระกูล สุขกุล นำยกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงก้ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนของ
เทศบำลเมืองสระแก้ว เพื่อได้แถลงต่อสภำเทศบำลเมืองสระแก้วในกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว เมื่อ
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว ไว้ 6 นโยบำย ดังนี
1. นโยบำยด้ำนกำรบริห ำร และกำรบริกำร เพื่ อ ให้ส ำมำรถรองรับ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
ภำรกิจและสังคม
2. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้วได้รับกำรศึกษำอบรม ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำตำมศักยภำพของสติปัญญำ อย่ำงเท่ำเทียมกันภำยใต้กำรด้ำเนินกำรและสนับสนุนของ
เทศบำล
3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข
4. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน
5. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต สังคม และชุมชน
6. นโยบำยด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว 6 นโยบาย
1. นโยบายด้านการบริหารและการบริการ เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของภำรกิจและ
สังคม ประกอบด้วย
1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.1.1 ปรับ ปรุงอำคำร สถำนที่ป ฏิบั ติรำชกำร วัส ดุ อุ ป กรณ์ ห น่ว ยงำน ให้มีควำม
เหมำะสมมีควำมสะดวก และมีควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำรประชำชน
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1.1.2 ส่งเสริมกำรน้ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำให้บริกำรประชำชน เพื่ออ้ำนวยควำม
สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีวิสัยทัศน์ ในกำร
ท้ำงำนเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
1.2.2 ลดขั นตอนกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรเพื่ อ ควำมรวดเร็ ว โปร่ ง ใส เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
ประชำชนมีส่วนร่วมและสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้รับบริกำร
1.2.3 พัฒนำส่งเสริมระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรท้ำงำนให้กับบุคลำกรเพื่อสร้ำงขวัญ
ก้ำลังใจและควำมรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
1.2.4 ส่งเสริมกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำลโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเพื่อ
ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคต
1.2.5 บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
1.3 ด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย
1.3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ ให้เกิดควำมเป็นธรรมโปร่งใส รวดเร็ว
และครอบคลุม
1.3.2 จั ด ระบบวำงแผนกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณให้ เป็ น ไปโดยค้ ำ นึ ง ถึ ง หลั ก ควำม
คุม้ ค่ำ และมีวนิ ัยทำงกำรคลัง
1.3.3 กำรสร้ำงระบบกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ (Priority) ของกำรใช้จำ่ ย
งบประมำณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
2. นโยบายด้านการศึกษา ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้วได้รับกำรศึกษำอบรม ได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำตำมศักยภำพของสติปัญญำ อย่ำงเท่ำเทียมกันภำยใต้กำรด้ำเนินกำรและสนับสนุนของเทศบำล
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
2.1.1 กำรส่งเสริมพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีควำมพร้อมเพียงพอ และ
ครอบคลุมพืนที่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้ำสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบำล
2.1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุ นนักเรียนในเขตเทศบำลให้มีโอกำสศึ กษำต่อ ในระดั บ
มัธยมศึกษำในโรงเรียนของรัฐบำลตำมศักยภำพของสติปัญญำ โดยเทศบำลให้กำรสนับสนุน
2.1.3 กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่
ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่รอ่ น , กลุ่มเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสมอง
2.1.4 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ โดยกำรจัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ทันสมัยและ
สร้ำงโอกำสทำงกำรเรียนรูใ้ ห้กับชุมชน
2.1.5 เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล
2.1.6 ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
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3. นโยบายด้านสาธารณสุข
3.1 ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
3.1.1 ด้ำเนินกำรเพื่อประชำชนทุกคน โดยเฉพำะผูม้ ีฐำนะยำกจน สำมำรถเข้ำถึง
แพทย์ได้อย่ำงสะดวก เพือ่ ให้กำรดูแลสุขภำพเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรแพทย์
3.1.2 ขยำยและพัฒนำศักยภำพในกำรรักษำพยำบำล และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ของเทศบำล ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของประชำชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.3 กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อทังคนและสัตว์
3.1.4 กำรส่งเสริม กำรออกก้ำ ลั งกำยในชุ ม ชน เพื่อ สร้ำงภู มิ คุ้ม กัน โรคและกำรมี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงให้กับประชำชน
3.1.5 จัดท้ำกิจกรรมซึ่งจ้ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข
3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วย
3.2.1 กำรป้องกันและควบคุมสำรพิษในอำหำรด้วยกำรตรวจสำรพิษ
3.2.2 กำรควบคุม กำรเลียงสั ต ว์ กำรจั ด ให้มีและควบคุ ม กำรฆ่ ำ สั ต ว์ และกำร
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวน้ำพำหะ
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
3.3.1 พัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภำพ
3.3.2 ด้ำเนินกำรด้ำนกำรจัดระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบำลด้วยระบบที่ถูกต้อง
ตำมหลักสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและทันสมัย
3.3.3 กำรสร้ำ งระบบและด้ ำ เนิ น กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ ได้ แก่ กำรก้ ำ จั ด ฝุ่ น
ละออง กลิ่น เสียง รวมทังกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีควำมสมดุล เพิ่มพืนที่สีเขียวในเขตเทศบำลให้มำก
ยิ่งขึน
3.3.4 ปรับปรุงและพัฒนำสวนสำธำรณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ออกก้ำลังกำยที่มี
ควำมสวยงำม ปลอดภัย และสะดวกสบำย
3.3.5 กำรสร้ำงจิตส้ำนึกและส่ง เสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล ห่วงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร ประกอบด้วย
4.1.1 วำงระบบผังเมือง เพื่อให้กำรพัฒ นำเมืองเป็นไปอย่ำงมีทิศทำงและ
เหมำะสม
4.1.2 พัฒนำขยำยเขตประปำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
เขตเทศบำล
4.1.3 สร้ำงและพัฒนำระบบสำธำรณู ปกำรอื่น ๆ ให้เพียงพอและมีควำม
สมบูรณ์ ทังไฟฟ้ำ ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ ทำงระบำยน้ำ และถนน ตรอก ซอย ศำลำที่พักผู้โดยสำร รวมถึ ง
แนวทำงกำรบ้ำรุงรักษำด้วย
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4.1.4 พั ฒ นำระบบจรำจร เพื่อ แก้ไขปั ญ หำกำรจรำจร และรองรับควำม
เจริญเติบโตของเมืองในอนำคต
4.1.5 กำรจัดกำร กำรด้ำเนินงำนกิจกำรขนส่ง ซึ่งเป็นกิจกำรถ่ำยโอนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึน
4.2 ด้านการบริหารจัดการน้า ประกอบด้วย
4.2.1 วำงแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วมอย่ำงเป็นระบบ
4.2.2 พัฒนำ ปรับปรุง แหล่งน้ำสำธำรณประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำใช้ในกำร
อุปโภคและกำรเกษตร รวมทังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงเกิดภำวะ หรือสถำนกำรณ์ภยั แล้ง
4.2.3 สร้ำงและปรับปรุงระบบระบำยนำ้ ให้เป็นระบบ และเป็นขันตอน
5. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สังคม และชุมชน
5.1 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประกอบด้วย
5.1.1 สร้ำงงำนเพื่อสร้ำงรำยได้ ให้กับคนในชุมชน โดยกำรส่งเสริมอำชี
สนับสนุนทุน เพื่อกำรประกอบอำชีพ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
5.1.2 ส่งเสริมให้ด้ำเนินกำรร้ำนค้ำ OTOP เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำ รำคำต้นทุน
ให้กับชุมชน เพื่อลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
5.1.3 สร้ ำ งชุ ม ชนต้ น แบบเป็ น ตั ว อย่ ำ งในกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ตำมแนว
พระรำชด้ำริเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว
5.2 ด้านการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย
5.2.1 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับกำรส่งเสริม
เบียยังชีพตำมนโยบำยของรัฐบำล ภำยใต้กรอบงบประมำณของเทศบำลเมืองสระแก้ว
5.2.2 จัดตังด้ำเนินกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเครำะห์ให้กับ
ชุมชน
6. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 ด้ า นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย
6.1.1 ด้ำเนินกิจกำรของชุมชน เพื่อให้ประชำชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถแก้ไข
ปัญหำของชุมชน โดยกำรสนับสนุนของเทศบำล และพัฒนำให้เป็นชุมชนที่พงึ ประสงค์
6.1.2 สร้ำงควำมร่วมมือสำมัคคีในหมู่ประชำชน และส่งเสริมกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.1.3 ด้ำเนินกำรด้ำนรักษำควำมปลอดภัย และควำมสงบเรียบร้อยโดยกำร
เพิ่มศักยภำพกำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย และต้ำรวจเทศกิจ (City Police)
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6.1.4 กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉัน ท์ บนพืนฐำนของควำมถูกต้อ ง
ยุติธรรม และกำรยอมรับของทุกภำคส่วนสังคม
6.2 ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย
6.2.1 ส่งเสริมกิจกำรด้ำนศำสนำ และกำรปฏิบัติศำสนกิจ ของประชำชน
เพื่อสร้ำงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
6.2.2 กำรอนุรักษ์ บ้ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
6.2.3 สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับวิถชี ีวติ
ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว
6.2.4 ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วทำงศำสนำ และกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศภำยใน
เขตเทศบำล
6.2.5 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิน่ เช่น
งำนประเพณีลอยกระทง งำนประเพณีสงกรำนต์ ฯลฯ
จำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และนโยบำยต่ำง ๆ ข้ำงต้น เทศบำลเมืองสระแก้ว ได้ด้ำเนินกำร
จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยน้ำนโยบำยกำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์ประเทศ (country strategy) ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในกำรก้ำหนดแนวทำง
พัฒนำ กำรพัฒนำตำมนโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่นจึงก้ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (positioning) ของเทศบำล
เมืองสระแก้ว ดังนี คือ “ เทศบำลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งควำมน่ำอยู่ พัฒนำสู่สังคมคุณ ภำพ” ภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
พันธกิจ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ พัฒนำกำรบริหำรและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนกำรปรับปรุง พัฒนำ สถำนที่ปฏิบัติรำชกำร บุคลำกร
กำรคลัง งบประมำณ และกำรวำงแผนพัฒนำได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย กำรปรับ ปรุง พั ฒ นำ สถำนที่ ป ฏิ บั ติรำชกำร บุ ค ลำกร กำรคลั ง งบประมำณ และกำร
วำงแผนพัฒนำได้มำตรฐำนเพิ่มขึนร้อยละ 80
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร วัสดุ
จ้ำนวนครังในกำรปรับปรุงที่เพิ่มขึน
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำล จ้ำนวนครังในกำรพัฒนำที่เพิ่มขึน
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรคลังและงบประมำณ
จ้ำนวนครังในกำรพัฒนำที่เพิ่มขึน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
พันธกิจ
กำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์ คุณภำพกำรศึกษำได้มำตรฐำน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำได้มำตรฐำนเพิ่มขึนร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้ำนวนกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำได้มำตรฐำนเพิ่มขึน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ประชำชนมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนประชำชนที่มีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย ประชำชนที่มีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดไี ด้มำตรฐำนเพิ่มขึนร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว
และกำรรักษำพยำบำล
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำม
สำมำรถในกำรคุ้มครองผู้บริโภค
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้ำนวนประชำชนทีไ่ ด้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว
ที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
จ้ำนวนประเภทกิจกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถใน
กำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มำตรฐำน
จ้ำนวนประเภทกิจกรรมด้ำน
สิ่งแวดล้อมที่เพิม่ ขึน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
พันธกิจ
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนได้มำตรฐำน
เป้าประสงค์ พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนโครงสร้ำงพืนฐำนที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย โครงสร้ำงพืนฐำนได้มำตรฐำนเพิ่มขึนร้อยละ 100
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค และกำรจรำจร
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร จัดกำรน้ำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้ำนวนกำรพัฒนำที่เพิ่มขึน
จ้ำนวนกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ที่เพิ่มขึน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สังคม และชุมชน
พันธกิจ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต/สังคมและชุมชนอย่ำงทั่วถึง
เป้าประสงค์ ประชำชน ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนประชำชนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีท่ไี ด้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย ประชำชนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีท่ไี ด้มำตรฐำนเพิ่มขึนร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก
เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้ำนวนกำรพัฒนำที่เพิ่มขึน
จ้ำนวนกำรสังคมสงเครำะห์ทเ่ี พิ่มขึน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
พันธกิจ
กำรพัฒนำสังคมแบบมีส่วนร่วมและกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
เป้าประสงค์ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคสังคมและพัฒนำแหล่งเรียนรูด้ ้ำนวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จ้ำนวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคสังคมและพัฒนำแหล่งเรียนรูด้ ้ำน
วัฒนธรรมที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคสังคมและพัฒนำแหล่งเรียนรูด้ ้ำนวัฒนธรรมที่ได้มำตรฐำน
เพิ่มขึนร้อยละ 90
ที่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ
กีฬำ และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้ำนวนกำรส่งเสริมที่เพิม่ ขึน
จ้ำนวนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมที่
เพิ่มขึน

2.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้ำประสงค์ที่
เป้ำประสงค์ที่
เป้ำประสงค์ที่
เป้ำประสงค์ที่
เป้ำประสงค์ที่
เป้ำประสงค์ที่

1
2
3
4
5
6

พัฒนำกำรบริหำรและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำได้มำตรฐำน
ประชำชนมีสุขภำพทีด่ ี
พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยัง่ ยืน
ประชำชนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพชีวติ ที่ดี
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคสังคมและพัฒนำแหล่งเรียนรูด้ ้ำน
วัฒนธรรม
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พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ภำรกิจหลักที่ 1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ภำรกิจหลักที่ 2. พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
ภำรกิจหลักที่ 3. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิง่ แวดล้อม
ภำรกิจหลักที่ 4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนได้มำตรฐำน
ภำรกิจหลักที่
ภำรกิจหลักที่

5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และชุมชนอย่ำงทั่วถึง
6. กำรพัฒนำสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬำและ
นันทนำกำร

ภารกิจหลักของเทศบาลตามอานาจหน้าที่
ภารกิจตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขถึงฉบับ 12) พ.ศ.2546
บทที่ 1 เทศบาลตาบล
มาตรา 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต้ำบลมีหน้ำที่ต้องท้ำในเขตเทศบำล
ดังต่อไปนี
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
(2) ให้มีและบ้ำรุงทำงบกและทำงน้ำ
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทังกำรก้ำจัดมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
(7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผูส้ ูงอำยุ และผู้พิกำร
(8) บ้ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้ำที่อนื่ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
กำรปฏิบัติงำนตำมอ้ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค้ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำเทศบำล
กำรจัดท้ำงบประมำณ กำรจัดซือจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ ำ วสำร ทั งนี ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ ำ ด้ ว ยกำรนั นและหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่
กระทรวงมหำดไทยก้ำหนด
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บทที่ 2
มาตรา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เทศบาลเมือง
53 ภำยใต้บงั คับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองมีหน้ำที่ต้องท้ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี
กิจกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 50
ให้มีนำ้ สะอำดหรือกำรประปำ
ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
ให้มีและบ้ำรุงสถำนที่ทำ้ กำรพิทักษ์และรักษำคนเจ็บไข้
ให้มีและบ้ำรุงทำงระบำยนำ้
ให้มีและบ้ำรุงส้วมสำธำรณะ
ให้มีและบ้ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอนื่
ให้มีกำรด้ำเนินกิจกำรโรงรับจ้ำน้ำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิน่

มาตรา 54 ภำยใต้บงั คับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองอำจจัดท้ำกิจกำรใดๆ ในเขตเทศบำล
ดังต่อไปนี
(1) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม
(2) ให้มสี ุสำนและฌำปนสถำน
(3) บ้ำรุงและส่งเสริมกำรท้ำมำหำกินของรำษฎร
(4) ให้มีและบ้ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก
(5) ให้มีและบ้ำรุงโรงพยำบำล
(6) ให้มีกำรสำธำรณูปกำร
(7) จัดท้ำกิจกำรซึ่งจ้ำเป็นเพือ่ กำรสำธำรณสุข
(8) จัดตังและบ้ำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ
(9) จัดตังและบ้ำรุงสถำนทีส่ ้ำหรับกำรกีฬำและพลศึกษำ
(10) ให้มีและบ้ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสือ่ มโทรม และรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพำณิชย์
ภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติก้ำหนดแผนและขันตอนกำรกระจำยอ้ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีอำ้ นำจและ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี
1) กำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2) กำรจัดให้มีและบ้ำรุงรักษำทำงบก ทำงนำ้ และทำงระบำยน้ำ
3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอืน่ ๆ
5) กำรสำธำรณูปกำร
6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
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7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9) กำรจัดกำรศึกษำ
10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผูด้ ้อยโอกำส
11) กำรบ้ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
12) กำรปรับปรุงชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยูอ่ ำศัย
13) กำรจัดให้มีและบ้ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) กำรส่งเสริมกีฬำ
15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิน่
17) กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18) กำรก้ำจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และน้ำเสีย
19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนกิจสถำน
21) กำรควบคุมกำรเลียงสัตว์
22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ
และสำธำรณสถำนอื่น ๆ
24) กำรจัดกำร กำรบ้ำรุง และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ทีด่ ินทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิง่ แวดล้อม
25) กำรผังเมือง
26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
28) กำรควบคุมอำคำร
29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก้ำหนด
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2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ด้ำนกำรแก้ไขปัญ หำยำ
เสพติดและผู้มีอิทธิพล กำรแก้ไขปัญหำคอรัปชั่น ด้ำนอื่น ๆ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเช่น ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นกำรด้ำเนินกำรเพื่อบรรลุถงึ วิสัยทัศน์ระยะยำว โดยมี
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน้ำทำง และค้ำนึงถึงบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทังโอกำสและ
ข้อจ้ำกัดของกำรพัฒนำในแนวทำงดังกล่ำว หลักกำรส้ำคัญของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี
(1) พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึนในทุกระดับ
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรสร้ำงกระบวนกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำค
ส่วนในสังคมและกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจของประชำชน
(3) พัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลในทุกมิติ อย่ำงบูรณำกำร และเป็นองค์รวม
(4) ยึด วิสั ย ทั ศ น์ปี พ.ศ. 2570 เป็ น เป้ำ หมำย ซึ่งจะส่งผลให้บ รรลุ กำรพั ฒ นำที่อ ยู่บ นรำกฐำนของ
สังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของกำรพัฒ นำบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย งประเทศมี
สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นเสำหลักของควำมเป็นปึกแผ่นของคนในชำติ ครอบครั วมีควำมสุขเป็น
พืนฐำนที่สร้ำงคนเป็นคนดี ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและมีบทบำทในกำรพัฒ นำ ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีกำรบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพ มีกฎระเบียบและ
กฎหมำยที่บังคับใช้อย่ำงเป็นธรรม และประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภำคและอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

67

2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติกับแผนในระดับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบำลเมืองสระแก้ว ดังแผนภำพ

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
ประสานโครงการระดับอาเภอ

แผนพัฒนาอาเภอเมืองสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลเมืองสระแก้ว
องค์กรภาคประชาสังคม

เกินศักยภาพ

แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน

ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคม
เมือง)
นโยบายคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรจั ด ท้ ำแผนพั ฒ นำท้อ งถิ่น สี่ ปีข องเทศบำลเมือ งสระแก้ว ได้ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย และสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
ที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำ อย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย กำรวิ เครำะห์ ศั ก ยภำพด้ ำ นเศรษฐกิ จ ด้ ำ นสั ง คม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่ ในปัจจุบัน
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือเพื่อกาหนดแนวทางการตัดสินใจประกอบด้วย
S = Strength
=
จุดแข็ง
W = Weakness

=

จุดอ่อน

O = Opportunity

=

โอกำส

T = Threat

=

อุปสรรค

ความหมายของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อนาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณามีดงั นี้
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ทีต่ ้องน้ำมำพิจำรณำ ดังนี
- ด้ำนกำรบริหำร ได้แก่ กำรแบ่งส่วนรำชกำร กำรวำงแผน กำรประสำนงำน
กำรมอบอ้ำนำจ กำรก้ำกับดูแล
- ระเบียบ กฎหมำย
- บุคลำกร ได้แก่ อัตรำก้ำลัง คุณภำพ วินยั ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น
- งบประมำณรวมทังควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ของภำครัฐและเอกชน
- ระบบฐำนข้อมูล
- กำรประสำนงำน/กำรอ้ำนวยกำร/ควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยำกร/เครื่องมือ และอุปกรณ์ในกำรท้ำงำน
การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนดี ควำมเข้ม ควำมสำมำรถ
ศักยภำพ ส่วนที่สง่ เสริมควำมส้ำเร็จซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนเสีย ควำมอ่อนแอ ข้อจ้ำกัด
ควำมไม่พร้อม ซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง
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ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
- ด้ำนกำรเมือง รวมถึงระดับควำมขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์
- ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพืนที่ ( เช่น ผลผลิต รำยได้ รำยจ่ำย กำรออม
กำรลงทุน กำรใช้ที่ดิน แรงงำน) กำรเกษตรกรรม กำรพำณิชยกรรม กำรคลัง )
- ด้ำนสังคม
- นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย
- เทคโนโลยี
การวิ เคราะห์ โอกาส เป็ น กำรศึ ก ษำสภำพแวดล้ อ มภำยนอกว่ำ มี ส ภำพเป็ น เช่ น ไร เหตุ ก ำรณ์
สถำนกำรณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ้ำเภอที่เกิดขึนจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่ำงไร มีกำร
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกำสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจำรณำทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมืองกำรปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภำวะคุกคำม ก่อ ให้เกิด ผลเสียหรือข้อจ้ ำกัดต่อ ท้อ งถิ่น โดยจะต้อ งพิจำรณำทั งด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม
กำรเมืองกำรปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์โอกำส

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองสระแก้ว (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- มีส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติภำรกิจได้ตำมอ้ำนำจหน้ำทีไ่ ด้ในระดับดี
- กำรวำงแผนพัฒนำเทศบำลมีกำรก้ำหนดนโยบำยที่เด่นชัดและกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำล
มีควำมสำมำรถในกำรระดมควำมคิดจำกภำคประชำชนมำประกอบกำรจัดท้ำแผนพัฒนำ
ของเทศบำลครอบคลุมทุกปัญหำ
- มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร ภำคประชำชน รัฐวิสำหกิจ หรือ
เอกชนในระดับที่ดี
- มีกำรมอบอ้ำนำจกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ท่ชี ดั เจนท้ำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
- กำรก้ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ
- มีระเบียบ กฎหมำยก้ำหนดอ้ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลไว้ชัดเจนและครอบคลุมปัญหำใน
ทุกด้ำน ท้ำให้กำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
- บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยในระดับที่ดี
- ตังอยู่ในท้ำเลที่เหมำะสมไม่ประสบปัญหำด้ำนสำธำรณภัย และมีพืนที่ส่วนใหญ่ยงั มี
สภำพเป็นชุมชนชนบทซึ่งท้ำให้ไม่มีปญ
ั หำด้ำนควำมขัดแย้ง ซึ่งท้ำให้มีควำมสำมำรถ
บริหำรงำนได้อย่ำงทั่วถึงตำมก้ำลังควำมสำมำรถทังอัตรำก้ำลังและงบประมำณ
- กำรเมืองท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง มีเอกภำพ ประสำนงำนกับจังหวัดได้เป็นอย่ำงดี
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จุดอ่อน (WEAKNESS)
- มีงบประมำณในกำรบริหำรน้อย ไม่สำมำรถพัฒนำตำมควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง และตำมควำมจ้ำเป็นเร่งด่วน
- ขำดแหล่งน้ำธรรมชำติ
- กำรให้บริกำรประชำชนทำงด้ำนไฟฟ้ำ น้ำประปำ โทรศัพท์ ยังไม่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน
- มีปัญหำในกำรบังคับใช้กฎหมำย (ผังเมือง, กำรจรำจร, สิ่งแวดล้อม, กำรรุกล้ำที่
สำธำรณะ)
- กำรบริกำรประชำชนยังพัฒนำไม่ถึงตำมระบบ ONE STOP SERVICE
- ระบบฐำนข้อมูลไม่มีกำรจัดเก็บที่เป็นระบบท้ำให้กำรน้ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้
ท้ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรบริกำรด้ำนข้อมูล
- อัตรำก้ำลังบุคลำกรยังไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน
- พืนที่ควำมรับผิดชอบและงบประมำณที่ได้รับยังไม่เพียงพอในกำรแก้ไขปัญหำ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- กำรอุดหนุนงบประมำณจำกภำครัฐมำกขึน
- กำรจัดเก็บภำษีซงึ่ เทศบำลเมืองสระแก้วได้ด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีให้ได้
มำตรฐำนและมีควำมเป็นธรรม
- กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ระดับประเทศ เอือต่อกำรลงทุนในพืนที่
- ได้รับกำรแก้ไขปัญหำจำกรัฐ ตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
- ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเอือต่อกำรพัฒนำ
อุปสรรค (THREATS)
- ประชำชนในเขตไม่ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมจำกองค์กรของรัฐ
- สภำวะเศรษฐกิจเป็นผลที่ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจต่อกิจกรรมเนื่องจำกต้องห่วงใย
ภำระปำกท้องของครอบครัว
- ปัญหำครอบครัวโดยเฉพำะยำเสพติดทีย่ ังไม่หมดสิน
- ปัญหำประชำกรแฝง สร้ำงปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม
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3.2 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
1. Political – ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบำลให้ควำมส้ำคัญกับหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น โดยกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครองมำยัง
ส่วนท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่
2. นโยบำยของรัฐบำลให้ควำมส้ำคัญต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรส่งเสริมและช่วยเหลือ
เกษตรกร
3. รัฐบำลได้ให้โอกำสประชำชนทุกระดับได้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นสิ่งส้ำคัญ
4. มีกำรตรำกฎหมำยโดยให้อ้ำนำจท้องถิ่นในกำรบริหำรท้องถิ่นของตนเองอย่ำงเสรี
อุปสรรค (Threat)
1. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองระดับประเทศไม่สงบ ส่งผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. ขำดกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. กำรจัดสรรงบประมำณมีแนวโน้มที่ไม่ คงที่ ท้ำให้คำดกำรณ์กำรจัดสรรงบประมำณในกำร
พัฒนำล้ำบำก
4. มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลท้ำให้นโยบำยกำรพัฒนำประเทศเปลี่ยน
2. Economic – ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบำยในกำรเข้ำสู่อำเซียน ท้ำให้รำคำสินค้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริ โภคถูกลง เนื่องจำก
กำรน้ำเข้ำวัตถุดิบปลอดภำษี และกำรน้ำเข้ำสินค้ำเกษตรรำคำถูกจำกประเทศสมำชิก
2. ควำมเป็ นประชำคมจะท้ำให้มีกำรพั ฒ นำเครือ ข่ำยกำรสื่อสำรคมนำคมระหว่ำงกัน เพื่อ
ประโยชน์ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน ซึ่งจะมีผลพลอยได้ท้ำให้ผู้คนในอำเซียนไปมำหำสู่กันมำกขึน ซึ่ ง
จะส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้คนจำกต่ำงประเทศกันในอำเซียน
อุปสรรค (Threat)
1. สภำพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตโดยรวม
2. ควำมไม่ แน่ น อนของวิกฤตทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ ท้ ำ ให้ ก ำรลงทุ น ในธุ รกิจ กำรค้ ำ ต่ ำ ง ๆ
หยุดชะงัก
3. สินค้ำทำงกำรเกษตร และ OTOP ขำดควำมยั่งยืนในกำรด้ำเนินกำรที่ต่อเนื่อง
4. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่้ำ และขำดตลำดรองรับ
3. Social – ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่
โอกาส (Opportunity)
1. โอกำสในกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

72
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหำแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมำแทนแรงงำนในประเทศ
2. ปัญหำกำรแพร่กระจำยของยำเสพติดจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมีแนวโน้มเพิ่มขึน
3. ปัญหำสุขอนำมัย เนื่องจำกมีแรงงำนอพยพจ้ำนวนมำกเข้ำมำในพืนที่
4. Technology – ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation
โอกาส (Opportunity)
1. มี ศู น ย์ เทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร " กำรบ้ำบัด
ทุกข์ บ้ำรุงสุข " กำรเตือนภัย กำรเตรียมควำมพร้อมหำกเกิดภัย ผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP เพื่อท้ำให้
ประชำชนมีรำยได้ ลดรำยจ่ำย ชุมชนเข้มแข็ง เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเสถี ย รภำพเจริ ญ เติ บ โตแบบยั่ ง ยื น และผลกำรด้ ำ เนิ น กำรตำมภำรกิ จ หน้ ำ ที่ ข อง
กระทรวงมหำดไทยและหน่วยรำชกำรอื่น
2. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีท่ีกำ้ วทันต่อสภำวกำรณ์
เป็นช่องทำงสื่อสำรในกำรรับรูข้ ้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึน
อุปสรรค (Threat)
1. ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึนใช้ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
นัน ยังไม่ครอบคลุมงำนทังหมด อีกทังยังขำดกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรปฏิบั ติงำนส่วนใหญ่ อิงเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ซึ่งบำงครังอินเตอร์เน็ ตล่ม ท้ำให้กำร
ปฏิบัติงำนล่ำช้ำ
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
*****************

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน
บริหำรทั่วไป

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

ส้ำนักปลัดฯ
กองวิชำกำรฯ
กองคลัง
บริกำรชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน
กองช่ำง
บริกำรชุมชนและสังคม -สร้ำงควำมเข้มแข็ง กองสวัสดิกำรสังคม
ของชุมชน
กำรด้ำเนินงำนอื่น
-งบกลำง
กองสำธำรณสุขฯ

เทศบำลเมือง
สระแก้ว

2

ด้ำนกำรศึกษำ

บริกำรชุมชนและสังคม -กำรศึกษำ

3

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม บริกำรชุมชนและสังคม -สำธำรณสุข
บริกำรชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน
กำรเศรษฐกิจ
-กำรพำณิชย์

เทศบำลเมือง
สระแก้ว
เทศบำลเมือง
สระแก้ว

4

ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน

บริกำรชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน

บริหำรทั่วไป
5

ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
สังคม และชุมชน

รวม

ด้ำนสังคมและกำรมีสว่ นร่วมของ
ประชำชน

6 ยุทธศาสตร์

-บริหำรงำนทั่วไป

บริกำรชุมชนและสังคม -สร้ำงควำมเข้มแข็ง

กำรด้ำเนินงำนอื่น
6

-บริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงาน
สนับสนุน

ของชุมชน
-งบกลำง

บริกำรชุมชนและสังคม -สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน
บริหำรทั่วไป
-กำรรักษำควำม
สงบภำยใน
บริกำรชุมชนและสังคม -กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
4 ด้าน
9 แผนงาน

กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองช่ำง
กองสำธำรณสุขฯ
กองช่ำง
ส้ำนักปลัดฯ

เทศบำลเมือง
สระแก้ว

กองสวัสดิกำรสังคม

เทศบำลเมือง
สระแก้ว

กองสวัสดิกำรสังคม
กองสวัสดิกำรสังคม

เทศบำลเมือง
สระแก้ว

ส้ำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ

1 สานัก 6 กอง
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก้ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒ นำ เพื่อท้ำหน้ำที่ในกำรก้ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยคณะ
กรรมกำรฯ ดังกล่ำวจะด้ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลเอง หรือผู้บริหำรท้องถิ่นอำจมอบหมำยให้หน่วยงำน
หรือบุคคลภำยนอกด้ำเนินกำรภำยใต้ขอ้ ก้ำหนดขอบข่ำยและรำยละเอียดที่คณะกรรมกำรฯ ก้ำหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมกำรฯ รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำและเสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้อ งถิ่น เพื่อ
น้ำเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละสองครัง ภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี ทังนี
ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
กำรติดตำมถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่จ้ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่ด้ำเนินกำรอยู่
โดยที่ “ กำรติ ด ตำม ” (monitoring) หมำยถึ ง กิ จ กรรมภำยในโครงกำรซึ่ งถู ก ออกแบบมำ เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนโครงกำร ปัญหำที่ก้ำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภำพของวิธีกำร
ท้ ำ งำน หำกไม่ มี ระบบติ ด ตำมของโครงกำรแล้ ว ยอมส่ ง ผลให้ เกิ ด ควำมล่ ำ ช้ำ ในกำรด้ ำ เนิ น งำนให้ ลุ ล่ ว ง
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสูงกว่ำเกินที่ก้ำหนดไว กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่ำ
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด้ำเนินงำนเสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำร
ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชนจำกโครงกำร
ในส่วนของ “ กำรประเมินผล ” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จ้ำเป็นส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรเช่นเดียวกับ
กำรติด ตำม เพรำะผลที่ได้จำกกำรประเมิน จะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือ กำรยุติกำร
ด้ำเนินกำร ซึ่งขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชีว่ ำ แผนงำนที่
ก้ำหนดไวได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวชีวัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้วนันให้ผลเป็น
อย่ำงไร น้ ำไปสู่ค วำมส้ ำเร็จ ของแผนงำนที่ก้ ำหนดไวหรือ ไม่ อี กทั งกำรติด ตำมและประเมิน ผลยั งเป็ น กำร
ตรวจสอบดูว่ำมีควำมสอดคลองกับกำรใช้ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อก้ำหนด
กรอบแนวทำงและวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ดังนี
1.1 กำรก้ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี อำจก้ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี
(1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ท่กี ้ำหนด
(2) ควำมเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยำกรเพื่อกำรด้ำเนินกิจกรรมหน่วยงำน
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(3) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กิจกรรมที่ก้ำหนดไว้ตำมแผน โดยมีกำรติดตำมผล
(4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตกับ
ทรัพยำกรที่ใช้โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นกำรศึกษำถึงผลทีไ่ ด้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นกำรประเมินผลประโยชน์ท่ี
เกิดจำกกำรท้ำกิจกรรมที่มีตอ่ กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบริกำร และกำร
ประเมินผลผลิตที่เกิดขึนจำกกิจกรรม
(7) กำรประเมินผลกระทบเป็นกำรศึกษำผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น อำจน้ำแนวทำงทังหมดที่ก้ำหนดมำใช้หรือ
อำจเลือกใช้ในบำงแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่ำงน้อยต้องสำมำรถ
ประเมินควำมสอดคล้องและสำมำรถวัดควำมส้ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีได้ ทังนีขึนอยู่
กับคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ
1.2 กำรก้ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
พัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ สี่ปี อำจก้ำหนดแนวทำง ดังนี
(1) กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation)
หรือกำรประเมินประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation)
(2) กำรประเมินผลโครงกำร (Project Evaluation)
หรือกำรประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
(3) กำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ด้ ำ เนิ น กำรติ ด ตำม
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่น สี่ปีต ำมกรอบกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก้ำ หนด โดยสำมำรถติด ตำมและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้ น ตอนที่ 3 คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ด้ ำ เนิ น กำรติ ด ตำม
ประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก้ำหนด โดยสำมำรถ
ติดตำมประเมินผลได้ตังแต่ก่อนเริ่มโครงกำรพัฒนำตำมแผนด้ำเนินงำนจนสินสุดโครงกำร
ขั้นตอนที่ 4 รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำและ
ผลกำรติด ตำมและประเมินโครงกำรพัฒ นำตำมแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บ ริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริห ำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน 15 วัน และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
อย่ำงน้อยปีละสองครังภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น อำจให้ควำมเห็น/ข้อเสนอ แนะ
ในรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่ นสี่ปีและโครงกำรพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นได้
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
จุดมุ่งหมำยส้ำคัญของกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นนัน คือ กำรประเมินว่ำมีกำรน้ำแผนพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งแท้ จ ริง เพี ย งใด และผลเป็ น อย่ ำ งใดเพื่ อ ที่ จ ะสำมำรถวั ด ควำมสั ม ฤทธิ์ ผ ลของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐำนในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีฉบับต่อไปได้ ดังนัน กำรที่จะประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ในภำพรวมได้ จ้ำเป็นต้องประเมินผล
กำรปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อน้ำไปสู กำรวัดควำมส้ำเร็จของแต่ละโครงกำร ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่ำกำร
พัฒนำเป็นไปในแนวทำงใด บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนัน
ในขันต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ขอ้ มูลที่เป็นจริง อันจะ
น้ำมำสูบทสรุปที่ไม่บดิ เบือนจำกผลกำรปฏิบัติจริงที่เกิดขึน
การติดตาม (Monitoring) จะท้ำให้เรำทรำบได้ว่ำ ขณะนีได้มีกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ในระยะใดแล้ ว ซึ่ ง เทคนิ ค อย่ำ งง่ำ ยที่ ส ำมำรถใช้เป็ น เครื่อ งมื อ ในกำรติ ด ตำมได้ เช่น Gant Chart จะท้ ำ ให้
หน่วยงำนสำมำรถติดตำมได้ว่ำ กำรด้ ำเนินกำรตำมแผนพัฒ นำท้อ งถิ่น สี่ปี มีกำรด้ ำเนินกำรในช่วงใด ตรง
ก้ำหนดระยะเวลำที่ก้ำหนดไวหรือไม่ แผนกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปีก็จะเป็นเครื่องมือส้ำคัญในกำรติดตำมผลกำร
ด้ำเนินกำร
การประเมินผล (Evaluation) จะต้องมีเกณฑ์มำตรฐำน (Standard criteria) และตัวชีวัด (Indicators)
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรประเมินเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน เป็นระบบ มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย
เกณฑ์ที่ส้ำคัญ ดังนี
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบผลของกำรด้ำเนินงำน กิจกรรมจำกเป้ำหมำยที่ก้ำหนดตำมแผนกำร
ประเมินควำมก้ำวหน้ำมุ่งที่ตอบค้ำถำมว่ำ กำรด้ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ก้ำหนด
หรือไม่ เป็นไปตำมกรอบเวลำหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้ำง ประกอบด้วยตัวชีวัด 4 ประกำร คือ
(1) ผลผลิตเทีย บกับเป้ำหมำยรวมในช่วงเวลำ เป็น กำรวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงกำรว่ำบรรลุเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด อำทิ ควำมยำวของถนนที่สร้ำงได้ จ้ำนวนแหล่งน้ำขนำดเล็กเพื่อ
กำรเกษตร สัดส่วนปริมำณงำนก่อสร้ำงเทียบกับเป้ำหมำยช่วงเวลำที่ก้ำหนด
(2) จ้ำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจำกโครงกำรประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยจึง
จ้ำเป็นต้องมีตัวชีวัดควำมก้ำวหน้ำ โดยพิจำรณำจ้ำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้ว
ทังกิจ กรรมหลั ก กิจ กรรมพืนฐำน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลำอำจเป็ น สัป ดำห์ เดือ น
ไตรมำส หรือระยะของโครงกำร (Phase)
(3) ทรัพยำกรที่ใช้ในช่วงเวลำ เป็นตัวชีวัดควำมก้ำวหน้ำของกำรใช้ทรัพยำกรในโครงกำร ซึ่ง
ครอบคลุมด้ำนงบประมำณโครงกำร ได้แก งบประมำณที่ใช้ไป งบประมำณที่อยู่ระหว่ำงผูกพันเงินงบประมำณ
และแผนกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณโครงกำรและอั ต รำกำรใช้ บุ ค ลำกรสั ม พั น ธ์ กั บ เวลำในรู ป ของคนวั น
(Man – month)
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(4) ระยะเวลำที่ใช้ไป เป็นตัวชีวัดควำมก้ำวหน้ำเพื่อดูว่ำใช้เวลำไปเท่ำใดแล้ว และเหลือระยะ
เวลำอีกเท่ำใดจึงจะครบก้ำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสำมำรถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนเวลำ และเพื่อทรำบถึงระยะเวลำที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
กำรประเมินประสิทธิภำพ เป็นกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ ที่ได้กับทรัพยำกรที่ใช้ไปในกำรด้ำเนินงำน
ทรัพยำกรที่ใช้นอกจำกงบประมำณแล้ว ยังหมำยรวมถึงทรัพยำกรมนุษย์ ทรัพยำกรทำงกำรจัดกำรและเวลำที่
ใช้ในกำรด้ำเนินงำน ประกอบด้วยตัวชีวัด 4 ประกำร คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำยเป็นตัวชีวัดประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรเงินของ
โครงกำรเพื่อให้ได้ผลที่เหมำะสมและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับกำรใช้จ่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สมประโยชน์ ลดค่ำใช้จำ่ ยและประหยัดต้นทุนกำรผลิต
(2) ผลิ ต ภำพต่ อ ก้ ำ ลั ง คน เป็ น ตั ว ชี วั ด ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต ต่ อ บุ ค ลำกรหรือ เจ้ำ หน้ ำ ที่
โครงกำรซึ่งนอกจำกจะเป็นตัวชีถึงประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำนแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภำพของ
ทรัพยำกรบุคคลในกำรด้ำเนินกำรโครงกำรและจะเป็นแนวทำงในกำรปรับขนำดก้ำลังคนที่เหมำะสมในกำร
ด้ำเนินกิจกรรมและกำรเพิ่มเติมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในระยะยำวอีกด้วย
(3) ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชีวัดประสิทธิภำพในกำรผลิตในช่วงเวลำ อำทิ จ้ำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับกำรอบรมอำชีพเสริมนอกภำคเกษตรต่อเดือน จ้ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนต่อตำมโครงกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำในแต่ละปี จ้ำนวนผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในแต่ละช่วงไตรมำส
(4) กำรประหยั ด ทรัพ ยำกรกำรจั ด กำร เป็ น ตั ว ชี วั ด ควำมสำมำรถของโครงกำรในกำร
ประหยัดทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจัดกำร อำทิ กำรปรับลดค่ำใช้จ่ ำยที่ไม่จ้ำเป็นในกำรด้ำเนินโครงกำร กำร
ตั ด ทอนขั นตอนกำรปฏิ บั ติ ซ่ึ ง ส่ ง ผลต่ อ กำรลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของโครงกำร กำรประหยั ด ค่ ำ พลั ง งำนและค่ ำ
สำธำรณูปโภคกำรคิดเป็นร้อยละของค่ำใช้จำ่ ยรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
กำรประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจำรณำระดับกำรบรรลุวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำน โดยจำก
ผลลั พ ธ์ จ ำกกำรด้ ำ เนิ น งำน ตลอดจนกำรเปลี่ ย นแปลงของประชำกรของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยตำมโครงกำร
ประกอบด้วยตัวชีวัด 4 ประกำร คือ
(1) ระดั บกำรบรรลุ เป้ำหมำย เป็น ตั วชีวัด ว่ำโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนใดบ้ำงและกำร
บรรลุเป้ำหมำยส่งผลต่อประชำกรเป้ำหมำยอย่ำงไร โดยสำมำรถวัดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ของประชำกรเป้ำหมำย อำทิ กำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชีวัดควำมส้ำเร็จโดยให้ควำมส้ำคัญกับมติกำรมีส่วนร่วม โดย
สำมำรถอธิบำยควำมสัม พัน ธ์เชิงเหตุ ผลได้ว่ำมีส่วนร่วมของประชำชนส่งผลต่อระดับควำมส้ ำเร็จมำกน้อ ย
เพียงไร และโครงกำรจะปรับ ปรุงส่งเสริมกำรมีส่วนได้อย่ำงไร ระดับ กำรมีส่วนร่วมสำมำรถวัด จำกจ้ำนวน
ประชำกร ควำมถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมกำรร่วมตัดสินใจ วำงแผนติดตำมผล
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(3) ระดั บ ควำมพึ ง พอใจ เป็ น เกณฑ์ วั ด ระดั บ กำรยอมรับ โดยพิ จ ำรณำจำกสั ด ส่ ว นของ
ประชำกรเป้ำหมำยที่พึงพอใจกับ บริกำรภำครัฐ สั ดส่วนของครัว เรือ นที่พ อใจกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ ที่
โครงกำร ระดับควำมพึงพอใจในมำตรกำรตำมโครงกำร
(4) ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชีวัดประสิทธิผล เพื่อดูว่ำโครงกำรมีควำมเสี่ยงในกำร
บรรลุเป้ำหมำยด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือเป้ำหมำยรวมของโครงกำรหรือไม่ซ่ึงค่ำควำมเสี่ยงจะประเมินจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมของโครงกำรหรือไม่ ทังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและสิ่งแวดล้อมทังระยะ
สันและระยะยำว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นกำรพิจำรณำผลกระทบโดยรวมต่อประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชน สังคมและหน่วยงำนใน
ภำพรวม เป็นผลกระทบระยะยำว ผลกระทบอำจมีทังผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง
(Unintended Impacts) ซึ่งอำจเป็นผลด้ำนบวกหรือด้ำนลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชีวัด 3 ประกำร คือ
(1) คุณภำพชีวิต เป็นตัวชีวัดผลกระทบต่อกำรพัฒนำหรือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย อำทิ รำยได้ ควำมเป็นอยู่ โอกำส ทำงกำรศึกษำ กำรมีงำนท้ำ สุขอนำมัย สภำพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสำมำรถวัดจำกสัดส่วนครัวเรือนหรือประชำกรที่ได้รับบริกำรจำกโครงกำรพัฒนำที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภำพชีวิตที่ดีหรือมำตรฐำนกำรด้ำรงชีวติ
(2) ทัศนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและควำมเข้ำใจของ
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อโครงกำร โดยสำมำรถวัดระดับ (Scale) ทังเชิงบวกและลบต่อตัวโครงกำรเอง
โดยเฉพำะวัตถุประสงค์และมำตรกำรนโยบำย ผลประโยชนของโครงกำร ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร และ
ทัศนคติต่อผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โครงกำร
(3) กำรเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป็ น ตั ว ชี วั ด ผลกระทบโดยให้ ค วำมส้ ำ คั ญ เรื่ อ งกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงกำร อำทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตที่รักษำสิ่งแวดล้อม จ้ำนวนเกษตรกรที่ท้ำกำรเกษตรแบบธรรมชำติยิ่งขึน กำร
ปฏิบัติของยวดยำนโดยเคำรพกฎจรำจรมำกขึน กำรออกมำใช้สิทธิเลือกตังมำกขึนและลดละพฤติกรรมกำรซือ
สิทธิขำยเสียง กำรลดพฤติกรรมที่มิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่
5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑ์กำรประเมินควำมสอดคลองมุ่งควำมสอดคลอง พิจำรณำว่ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรสอด
คลองกับควำมต้องกำรหรือสำมำรถแก้ไขปัญหำตำมที่ก้ำหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ้ำเป็นต้องมีกำรประเมินควำม
ต้องกำรที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค้ำถำมด้วยว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำและกลยุ ทธ์ที่ใช้ในกำรด้ำเนินงำน
สอดคลองกับกำรแก้ไขปัญหำที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชีวัดที่ส้ำคัญ 3 ประกำร คือ
(1) ประเด็ น ปั ญ หำหลั ก ซึ่งพิจ ำรณำจำกจ้ ำนวนเรื่อ งหรือ ประเด็ น ปั ญ หำและอุ ป สรรคที่
เกิดขึน ทังที่ได้รับ กำรแก้ไขแล้วและที่ยั งไม่ส ำมำรถแก้ไข รวมถึงกำรจั ดล้ ำดับ ควำมส้ำคัญ ของปั ญ หำตำม
ควำมเร่งดวนตำมควำมรุนแรงของปัญหำ
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(2) มำตรกำรหรือกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นตัวชีวัดควำมสอดคลองกับกำรแก้ไขปัญหำ
ซึ่งเป็นมำตรกำรระยะสันและระยะยำว โดยสำมำรถดูได้จำกมำตรกำรที่ผู้บริหำรโครงกำรน้ำ มำใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลำของกำรด้ำเนินโครงกำร และควำมสอดคลองกับปัญหำหลัก
(3) ควำมต้องกำรหรือข้อเรียกร้องของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เป็นตัวชีวัดถึงควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรในกำรแก้ไขปัญหำที่ประสบอยู่ อำทิ ค้ำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญ หำเพื่อสนองตอบ
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรที่ไ ม่ได้รับผลประโยชนจำกกำรด้ำเนินโครงกำรหรือได้รับควำมเสียหำย
จำกกำรด้ำเนินโครงกำร ซึ่งจะเป็นตัวชีควำมสอดคลองในกำรด้ำเนินโครงกำรและสนองตอบต่อควำมต้องกำร
ของประชำกรเป้ำหมำย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำที่สืบเนื่องมำจำกควำมสอดคลอง โดยพิจำรณำระดับควำมต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่ำจะสำมำรถด้ำเนินต่อไปได้โดยไม่มีกำรใช้งบประมำณจำกภำยนอกโครงกำรควำมสำมำรถในกำร
เลียงตัวเองได้ นอกจำกนียังหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรขยำยกิจกรรมไปยังพืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชีวัด
ที่ส้ำคัญ 3 ประกำร คือ
(1) ควำมอยู่รอดด้ำนเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินของโครงกำร
อำทิ จ้ำนวนงบประมำณของโครงกำร แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ภำระผู กพั น สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้ ปริมำณเงินทุนส้ำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมำณ ปริมำณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ้ำนวนและขนำด
กองทุนด้ำเนินโครงกำร ซึ่งเป็นตัวบ่งชีถึงควำมอยู่รอดทำงเศรษฐกิจของโครงกำร
(2) สมรรถนะด้ำนสถำบัน เป็นตั วชีวัดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในกำรบริหำรโครงกำร
พั ฒ นำองค์ ก รประชำชน กำรมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งระดั บ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำยในกระบวนกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนงำนและบริหำรโครงกำรและกำรปรับปรุงระเบียบวิธีกำร
ปฏิบัติที่เอือต่อกำรด้ำเนินโครงกำร
(3) ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยผล เป็นตัวชีวัดควำมยั่งยืนโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
พึ่งตนเอง โอกำส และช่องทำงในกำรขยำยผลกำรด้ำเนินโครงกำรกรณีโครงกำรประสบผลส้ำเร็จด้วยดี ทังกำร
ขยำยผลตำมแนวรำบ กล่ำวคือ กำรเพิ่มกิจกรรมโครงกำร กำรเพิ่มจ้ำนวนประชำกรเป้ำหมำย กำรขยำยก้ำลัง
ผลิตของโครงกำรเดิม และกำรขยำยผลในแนวดิ่ง ได้แก กำรขยำยพืนที่โครงกำร กำรขยำยเครือข่ำยโครงกำร
ออกไปทั่วภูมิภำค และกำรยกระดับโครงกำรเป็นระดับชำติ
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจำรณำถึงผลลัพธ์ ผลกระทบ
จำกกำรด้ำเนินโครงกำร โดยยึดหลักกำรว่ำประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยจะได้รับประกันเรื่องควำมเป็นธรรม ควำม
เสมอภำคควำมทั่วถึงในกำรรับบริกำร กำรจัดสรรคุณค่ำ (Values) และกำรกระจำยผลตอบแทนที่เสมอภำคเท่ำ
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชีวัด 3 ประกำร คือ
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(1) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงกลุ่มอำชีพ เป็นตัวชีวัดควำมเป็นธรรมโดยให้ควำมส้ำคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อำทิ ควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรแหล่งน้ำแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอำชีพอื่น กำร
จัดหำต้ำแหน่งให้กับผู้วำ่ งงำนและผู้ถูกเลิกจ้ำง มำตรกำรลดผลกระทบทำงสังคม ปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้
แกประชำกรทุกสำขำอำชีพ
(2) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ เป็นตัวชีวัดที่ให้ควำมส้ำคัญเรื่องควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ
ซึ่งเป็นตัวชีวัดที่มีควำมส้ำคัญมำกขึนในกำรประเมินโครงกำรพัฒนำ โดยดูว่ำกำรด้ำเนินโครงกำรให้ควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศ หรือมีกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงเพศหรือไม่ โดยสำมำรถพิจำรณำเรื่องควำมเท่ำเทียมในโอกำส
บทบำทระหว่ำงชำย/หญิง กำรปฏิบัติท่เี คำรพสิทธิของสตรี
(3) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนรุน่ เป็นตัวชีวัดที่เน้นควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนรุน่ ระหว่ำงชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนำคต ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดหำพลังงำน
โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่โครงกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้ำนสังคม โดย
ค้ำนึง ถึงชนรุน่ อนำคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรตัดสินและกำรด้ำเนินโครงกำรในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่ส้ำคัญในกำรประเมินโครงกำรเพื่อเป็นหลักประกันว่ำกำรด้ำเนินโครงกำรไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชีวัดที่ส้ำคัญ 3 ประกำร คือ
(1) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อ ม เป็น ตัวชีวัด ควำมเสีย หำยด้ำนสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งผลจำกกำร
ด้ำเนินกำร โดยเป็นกำรวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึนจริงกับกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในช่วงก่อนท้ำโครงกำรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรับผิดชอบและมีกำรชดเชยควำมเสียหำยจำกผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมำะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหำย เพื่อเป็นหลักประกันควำมเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด้ำเนินโครงกำร
(2) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เป็นตัวชีวัดผลกระทบหรือควำมเสียหำยทำงด้ำนเศรษฐกิจที่เกิด
จำกโครงกำรพัฒนำ ในลักษณะของผลกระทบภำยนอก ซึ่งสร้ำงภำระให้กับประชำชนและชุมชนโดยรอบที่ต้อง
แบกรับค่ำใช้จำ่ ยเป็นต้นทุนทำงสังคมที่ต้องเสียไป อำทิ พืนที่กำรเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหำยจำกอุทกภัย
(3) ผลกระทบด้ ำ นสั งคมและวั ฒ นธรรม เป็ น ตั ว ชีวัด ควำมเสีย หำยที่ เกิด จำกกำรด้ ำ เนิ น
โครงกำรและส่งผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อำทิ กำรด้ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
กำรสูญ เสียโครงสร้ำงแบบแผนและวิถีกำรด้ำเนิน ชีวิตที่ดี ควำมเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒ นธรรม
ควำมเชื่อ ควำมเอืออำทร ควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือเกือกูลของชุมชนดังเดิม
เกณฑ์และตัวชีวัดดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผล โครงกำรซึ่งครอบคลุม
มิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม มิติด้ำนกำรบริหำรจัด กำร มิติด้ำนทรัพยำกร และมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และ
ตัวชีวัดจะเป็นประโยชนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และโครงกำร โดยก้ำ หนดและวัดตัวแปร
เฉพำะเพื่อประมำณเป็นตัวชีวัดรวมของแต่ละแผนยุทธศำสตร์หรือโครงกำรต่อไป
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2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 ก้ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด้ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนดไว้ โดย
(1) พิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ด้ำเนินกำรให้คะแนนตำม
เกณฑ์ ที่ ก้ ำ หนดไว้ โดยด้ ำ เนิ น กำรให้ เสร็จ ภำยใน 60 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกำศใช้ง บประมำณรำยจ่ำ ย และ
ด้ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก้ำหนดไว้ตำมนัยหนังสือดังกล่ำวข้ำงต้น และเอกสำรค้ำอธิบำยแนวทำงปฏิบัติ
(2) กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น คณะกรรมกำรติ ด ตำมประเมิ น ผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมำรถน้ำเอำแบบส้ำหรับกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมำใช้
เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อรวบรวม
รำยงำนให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ และเป็นข้อมูลในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสาหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้
(2.1) แบบตั วบ่ งชีกำรปฏิบั ติงำน (Performance Indicators) เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลในกำรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงำน ซึ่งตัวบ่งชีกำรปฏิบัติงำนจะ
เป็ น กำรรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น้ ำ เข้ ำ (Inputs) กระบวนกำร (Processes) ผลผลิ ต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในกำรวิเครำะห์กำรด้ำเนินงำนที่เกิดขึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
กำรท้ำงำนต่อไป เงื่อนไขส้ำคัญของตัวแบบตัวบ่งชีกำรปฏิบัติงำน ก็คือ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Key Stakeholders) ในกำรก้ำหนดตัวบ่งชี เพรำะจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน ตลอดจนกำรใช้ตัวบ่งชี
เหล่ำนันในกำรด้ำเนินกำรช่วยในกำรตัดสินใจได้ต่อไป
(2.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็น
แนวคิดที่เชื่อว่ำ กำรท้ำควำมเข้ำใจองค์กร ตลอดจนภำพรวมที่เกิดขึนในองค์กรสำมำรถเห็นได้จำกผลลัพธ์และ
กำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในกำรวัดประสิทธิผลโดยจะพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึน ซึ่งเป็นกำรท้ำควำมเข้ำใจถึงภำพรวมขององค์กรหรือระบบต่ำงๆ ขององค์กรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบกำรวั ดและประเมินผลระบบปฏิบัติงำนด้วยกำรมององค์รวม
หรือ ภำพรวมที่เกิด ขึนในองค์กร ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็ น องค์ป ระกอบย่อ ยๆ เช่น ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลู กค้ำหรือ
ผู้รับบริกำร ด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร และด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสำมำรถ
ช่วยองค์กรสำมำรถพัฒนำ เชื่อมต่อและปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก้ำหนดไว้ได้กำรน้ำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่
หรือ BSC เป็นกำรมุ่งเน้นควำมส้ำคัญ ของคุณ ค่ำสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนกำรสู่ควำมเป็ นเลิศ กำร
ปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
(2.3) แบบมุ่งวัด ผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
กับกำรท้ำแผนกลยุทธ์อย่ำงมำก ลักษณะของตัวแบบนีถือได้วำ่ เป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจำรณำว่ำ
แผนกับกำรปฏิบัติท่เี กิดขึนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จำกผลระยะกลำง (Intermediate Result ; Irs)
ต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนดไว้หรือไม่ กำรก้ำหนดเป้ำหมำยและผลระยะต่ำงๆ ไว้กอ่ นล่วงหน้ำเช่นนี ท้ำ
ให้สำมำรถน้ำไปพัฒนำกลยุทธ์กำรด้ำเนินกำรต่อไปได้ รวมทังยังสำมำรถใช้เป็น เครื่องมือในกำรติดตำมและ
ประเมินผลได้อีกด้วย
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(2.4) แบบเชิงเหตุ ผล (Logical Model) ถือเป็ นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้ำงแพร่ห ลำยใน
กำรประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่ำวจะช่วยให้กำรประเมินมีควำมสอดคล้องระหว่ำงปัจจัยน้ำเข้ำกระบวนกำร
และผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงำน กิจกรรม โครงกำรนันๆ ตลอดจนมีควำมครอบคลุมในประเด็นต่ำงๆ
ทังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับกำรประเมินถึงบริบท (Context)
กำรด้ำเนินกำร (Implementation) และผลที่เกิดขึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึน
และผลกระทบ
(2.5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System
; PPMS) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS เป็นระบบกำรประเมินที่มีแนวควำมคิดคล้ำยคลึงกับ
ตัวแบบตัวบ่งชีกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรพิจำรณำถึงหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ ในลักษณะภำพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ
น้ำไปสู่กำรพัฒนำ ซึ่งระบบกำรวัดดังกล่ำวจะมองภำพรวมของระบบกำรวัด กระบวนกำรปฏิบัติงำนอันน้ำไปสู่
กำรพัฒนำกรอบควำมคิดและกำรสรุปบทเรียนที่เกิดขึนต่อไป
(2.6) แบบกำรประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำหรื อ เรี ย นรู้ จ ำกปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ น
(Problem-Solving Method) กำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึน ถือเป็นวิธี กำร
ประเมินที่ส้ำคัญ อีกวิธีกำรหนึ่ง เนื่องจำกวิธีกำรดังกล่ำวจะเน้นที่กำรน้ำควำมรู้ที่มีอ ยู่กลับ มำใช้ (Reusable
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นกำรทดสอบควำมรู้ที่มีอยู่ว่ำเหมำะสมหรือสำมำรถใช้ได้
จริงในสถำนกำรณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทำงภววิทยำ (ontology) แล้วถือเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ที่ค่อนข้ำงท้ำ
ทำย เพรำะเป็นทังกำรตรวจสอบองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่กำรน้ำวิธีกำรแก้ปัญหำมำใช้ในกำร
ประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของกำรประเมินเชิงวิเครำะห์แผนและรูปแบบของเนือหำงำนเกี่ยวกับ
กำรวิพำกษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน้ำเข้ำไปใช้ในกำรประเมินแผนนันๆ
(2.7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีกำรประเมินที่
ให้ควำมส้ ำคัญ กับ กำรกระท้ ำ ทั งในรูป ของกำรกระท้ ำหรือ กำรตัด สิน ใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจ กรรม/
โครงกำรหรือแผนงำนนัน ๆ โดยมุ่งสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทัง
ยังให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รว่ มติดตำมและประเมินผลของโครงกำรนันๆ อีกด้วยกำรประเมินโดยวิธีกำรแบบมีส่วน
ร่วมจึงมุ่งเน้นที่กำรเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภำคประชำชนที่จะเข้ำร่วมตอบสนองและก้ำหน ด
แผนงำนของโครงกำร ตลอดจนรูปแบบกำรด้ำเนินกำร โดยเริ่มตังแต่กำรก้ำหนดประเด็นปัญหำ กำรวำงแผน
กำรปฏิบัติงำนและกำรติดตำมและประเมินผลที่เกิดขึน รวมถึงกำรสรุปบทเรียนเพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรูต้ ่อไป
นอกจำกนีผลที่ได้ทงจำกกำรติ
ั
ดตำมและกำรประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก้ำหนดนโยบำยอีกด้วย
(2.8) แบบกำรประเมิ น ผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็ น กำรพิ จ ำรณำถึ ง ผลที่
เกิ ด ขึนอย่ ำ งเป็ น ระบบ ทั งผลในด้ ำ นบวก-ด้ ำ นลบ ผลที่ เกิ ด ขึนโดยที่ ตั งใจในระดั บ ต่ ำ งๆ อั น เกิ ด จำกกำร
ด้ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่ก้ำหนดไว้ กำรประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทรำบว่ำผลกำรด้ำเนิน
อย่ำงกว้ำงขวำง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ำย โดยกำรประเมินผลกระทบจะเป็นกำรวัด
ถึงผลที่เกิดขึน (Outcomes) และผลกระทบต่ำงๆ (Impacts) ที่เกิดขึนจำกกำรด้ำเนินกำรว่ำมีผล หรืออิทธิพล
อย่ำงไรทังต่อปัจจัยภำยในและภำยนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทรำบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่ำงๆ ที่ต้องใช้
อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก้ำหนดได้ต่อไปว่ำควรจะมีกำรขยำย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงกำรอะไร อย่ำงไร และ
นอกจำกนีกำรประเมินผลกระทบยังให้ทำงเลือกในกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
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(2.9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ใช้ในกำรตรวจสอบหรือประเมินถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึนในกำรปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่ำวจะแสดงในรูปของ
ตำรำงโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของควำมรุนแรง และแนวตังจะแสดงควำมถี่ที่เกิดขึน เพื่อที่ จะก้ำหนด
อัตรำส้ำหรับควำมบกพร่องหรือควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่ำวเป็นที่
นิยมในทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในกำรประเมินอัตรำควำมเสี่ยงของโรคหรือใช้ในกำร
ติดตำม เฝ้ำระวังสุขภำวะหรืออุบัติกำรณ์ของโรคตำมพืนที่ต่ำงๆ
(2.10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็น เครื่อ งมือ หนึ่งที่ใช้ใน
กำรก้ำหนดว่ำในขณะนันองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่ำงไร และแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ ซึ่งประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำองค์กร รวมถึงกำรก้ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตั วแบบกำร
ประเมิ น ตนเองมี ขั นตอนในกำรด้ ำ เนิ น กำร ดั ง นี (1) ประเมิ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นขององค์ ก ร (2) ก้ ำ หนด
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักและเป้ำหมำยย่อย (3) ก้ำหนดแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทำงกำร
เปลี่ยนแปลงที่เหมำะสมและเป็นไปได้ (5) ก้ำหนดแผนงำน กิจกรรม โครงกำร และ (6) ด้ำเนินกำร
(2.11) แบบอื่ น ๆ เป็ น แบบที่ อ งค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ก้ ำหนดขึน ทั งนีต้อ งอยู่
ภำยใต้กรอบตำมข้อ 1-10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้
ส้ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (ยุทธศำสตร์และโครงกำร)
นัน คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น สำมำรถประเมินจำกเอกสำร รำยงำน สัมภำษณ์
ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถำม ดังนี
(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนีจะท้ำกำรทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัด เช่น กำรทดสอบและกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นต้น
(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยื น ยั น ว่ ำ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ ใด
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องก้ำหนดแนวทำงทำงกำรสัมภำษณ์ด้วย โดยทั่วไปกำรสัมภำษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-formal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด้ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็น
ทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีต รอง ไม่เคร่งครัดในขันตอน และ
ล้ำ ดั บ ของข้อ ควำม กำรด้ ำเนิน กำรสั ม ภำษณ์ มั กมีเพีย งแนวทำงกำรสั ม ภำษณ์ กว้ำ งๆ ที่เป็ น สำระส้ ำคัญ ที่
ต้องกำร กำรให้ได้ข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์โดยวิธีกำรเชิงคุณภำพ ควรสัมภำษณ์แบบไม่
เป็นทำงกำร 2 วิธี คือ
(2.1) กำรสนทนำตำมธรรมชำติ (natural conversation) เป็นกำรสัมภำษณ์ในรูปแบบของกำร
สนทนำระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ขอค้ำอธิบำย
เหตุ ผ ล และผลของยุ ท ธศำสตร์ที่ ได้ รับ กำรสั ม ภำษณ์ แ บบนี นอกจำกจะได้ ข้ อ มู ล แล้ ว ยั ง เป็ น กำรพั ฒ นำ
สัมพันธภำพที่ดี สร้ำงควำมเชื่อถือไว้วำงใจในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลอีกด้วย
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(2.2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นกำรสนทนำซักถำมผู้ให้ข้อมูลหลักบำงคน
ในหมู่บ้ำน เนื่องจำกบุคคลนันมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็นยุทธศำสตร์มำกกว่ำคนอื่นๆ มีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรวำงแผน
(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลใช้กำรสังเกต เพื่อเฝ้ำดูว่ำ
ก้ำลังเกิดอะไรขึนกับกำรพัฒนำท้องถิ่ น ต้องมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก้ำหนดกำร
ด้ำเนินกำรสังเกต กำรสังเกต คือกำรเฝ้ำดูสิ่งที่เกิดขึนอย่ำงเอำใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสำทสัมผัส
หลำยอย่ำ งพร้อ มๆ กั น เช่น ตำดู หู ฟั ง ถ้ ำ สิ่ ง นั นสั ม ผั ส ได้ ก็ ต้ อ งสั ม ผั ส ในกำรเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ ติ ด ตำมและ
ประเมินผลในเชิงคุณภำพนันกำรสังเกตจะกระท้ำควบคูก่ ับกำรจดบันทึก หรือบันทึกภำคสนำม กำรสนทนำ และ
สัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำน สำมำรถน้ำมำวิเครำะห์หำควำมหมำยและอธิบำยเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
กับสิ่งต่ำงๆ ในปรำกฏกำรณ์ของยุทธศำสตร์ได้ กำรสังเกตในกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ในเชิง
คุณภำพสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
(1) กำรสั ง เกตแบบมีส่ว นร่วม (Participant observation) เป็ น วิธีก ำรสั งเกตที่คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวติ ร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บำ้ น มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกำรสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมนีมีลักษณะเด่น คือ
- มีเป้ำหมำยเพือ่ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่ำงละเอียด
- มีควำมตระหนักถึงสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึนในกิจกรรมนันให้ครอบคลุมมำกที่สุด และชัดเจน
มำกที่สดุ
- เอำใจใส่ตอ่ ทุกอย่ำงที่เกิดขึน สังเกตให้กว้ำงขวำงที่สดุ
- ใช้ประสบกำรณ์ทังในฐำนะคนในและคนนอกในเวลำเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภำยหลังจำกกำรสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่ำงละเอียด
(2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct
observation) เป็ นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ ของสมำชิกในสังคม
หมู่บ้ำน/ชุมชนนันๆ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต
และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนันๆ ก็ไม่รู้ตัวว่ำตนเองถูกสังเกต
(4) การสารวจ (surveys) ในที่นีหมำยถึง กำรส้ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็นกำรรับรู้ ทัศนคติ
ควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรของยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องมีกำรบันทึกกำร
ส้ำรวจ และทิศทำงกำรส้ำรวจ
(5) เอกสาร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำมีควำมจ้ำเป็ น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็ นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุท ธศำสตร์กำรพัฒ นำ ปัญ หำและควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรก้ำหนดเป้ำหมำย
กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เมื่อได้ด้ำเนินกำรติดตำมแล้ว คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจะต้องท้ำกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลและประเมินผล ดังนี
(1) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม ำณ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เกิ ด จำกค้ ำ ถำม เช่ น ใครเข้ ำ ร่ ว มหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนกำรวำงแผน กำรจัดท้ำยุทธศำสตร์ ผู้เข้ำร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มำอย่ำงไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมำณที่
ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่ำงๆ ข้อมูลเชิงปริมำณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ้ำนวน เช่น จ้ำนวนคนร่วมกิจกรรมแยก
ตำมเพศ จ้ำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่ำเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เป็นต้น
(2) ข้อมูลเชิงคุณภำพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภำพของเรื่องนันๆ เช่น หมู่บ้ำนนีมีควำม
เจริญ มีควำมเป็นเมืองหรือชนบทมำกน้อยเพียงใด จำกกำรก้ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนีหมู่บ้ำนมีปัญหำ
อะไรบ้ำง ผลของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนของหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงไร ผลของคนเป็นอย่ำงไร ข้อมูลเชิง
คุณ ภำพ เป็ น ข้อ มู ล ที่อ ธิบ ำยปรำกฏกำรณ์ ในพื นที่ในลั กษณะอย่ำงลึ กซึง เป็ น ข้อ มู ล ที่มีควำมสั ม พั น ธ์และ
เชื่อมโยงควำมเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศำสตร์ ผลของเชิงคุณภำพจึงเป็นเรื่องของควำมพึงพอใจของประชำชนใน
หมู่บำ้ น ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทังหมด
ความสาเร็จของการนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสาเร็จได้จาก
(1) บรรทัดฐำนด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (client satisfaction criterion)
(2) บรรทัดฐำนด้ำนเวลำ (time criterion)
(3) บรรทัดฐำนด้ำนกำรเงิน (monetary criterion)
(4) บรรทัดฐำนด้ำนประสิทธิผล (effectiveness criterion)
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
3.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
กำรติดตำมและประเมินผลคุณภำพของโครงกำรหรือกิจกรรมกำรพัฒนำ ไม่ใช่อยู่ท่ีผลผลิตที่เกิด
จำกกำรด้ำเนินโครงกำร ซึ่งเป็นผลงำนเชิงประจักษ์ทำงกำยภำพเพียงอย่ำงเดียว เพรำะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจำกผลงำนของโครงกำร ซึ่งมักจะเกิดภำยหลังจำกสินสุด
โครงกำรไปแล้ว จึงมักปรำกฏว่ำไม่มีกำรด้ำเนินงำนในส่วนของกำรค้นหำ และพิสูจน์ผลลัพธ์ เพรำะใช้เวลำนำน
กว่ำจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นกำรด้ำเนินกำรจัดท้ำโครงกำรไปข้ำงหน้ำมำกกว่ำจะมอง
ย้อนหลังไปดูว่ำผลงำนที่ด้ำเนินงำนไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยและควำมคำดหวังหรือไม่
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบืองต้น คือ กำรที่พิจำรณำว่ำสถำนกำรณ์จะเป็นอย่ำงไร หำกไม่มีกำร
ด้ ำ เนิ น โครงกำรนั น ๆ หรือ อำจจะมองว่ำ โครงกำร/กิ จ กรรมได้ ส ร้ำ งควำมเปลี่ ย นแปลงใดเกิ ด ขึน แต่ ก ำร
พิจำรณำผลลัพธ์และผลกระทบในเบืองต้นอย่ำงเดียวคงไม่เพียงพอ เพรำะยังมีประเด็นอีกหลำยประเด็นที่ควร
พิจำรณำและค้ำนึงถึง เพรำะผลลัพธ์และผลกระทบมีทังทำงบวกและทำงลบ และทังที่อยู่ในแผนและอยู่นอก
แผน (เกินควำมคำดหมำย) นอกจำกนัน ผลลัพธ์ และผลกระทบอำจจะเป็นผลที่มำจำกกำรด้ำเนินงำนหลำยปี
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถำนกำรณ์ ซึ่งอำจจะยำกที่จะพิสูจน์ว่ำเป็นผลลัพธ์ ที่มำจำกกำรด้ำเนินโครงกำร โดย
ปกติผ ลกระทบมั กจะเชื่อ มโยงกับ ผลลั พ ธ์ เนื่อ งจำกจะมีกระบวนกำรที่ใช้ท รัพ ยำกร ได้แก่ บุ คลำกร เวลำ
งบประมำณ ชื่อเสียง เพื่อให้เกิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่เรียกว่ำ ผลผลิต ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์
ในพฤติกรรมเกิดกำรใช้ประโยชน์ท่ีเรียกว่ำ ผลลัพธ์
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ผลลัพธ์อำจจะอธิบำยได้ว่ำ เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ำยหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยำก เป็นผลต่อขยำยจำกกำรเกิด
ผลผลิตของโครงกำร ซึ่งเมื่อ เปรีย บเทียบระหว่ำงผลลัพ ธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่ มักสนใจผลลัพ ธ์
มำกกว่ำผลกระทบ
ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นควำมแตกต่ำงอันเนื่องจำกผลกำรด้ำเนินโครงกำร ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ควำมสนใจ ซึ่งได้แก่
(1) ประชำชน (ผู้รับบริกำร/ผู้ใช้บริกำร) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงต้องกำรเห็น “ สิง่ ที่ดี ” จำก
กำรด้ำเนินโครงกำร
(2) ผู้ให้เงินงบประมำณด้ำเนินโครงกำร ต้องกำรเห็นว่ำ ผลกำรใช้งบประมำณสร้ำงควำม
แตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำง
(3) ชุมชน/หมู่บำ้ น ภำคประชำสังคมที่ต้องกำรดูวำ่ โครงกำร/กิจกำร ได้สร้ำงผลงำนทำงบวก
อย่ำงไร
กำรที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหำดัชนีชวัี ดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่ำได้
ส่งผลต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้
ในปัจจุบันมีกำรน้ำผลกระทบมำวิเครำะห์เพื่อก้ำหนดอนำคตกำรพัฒนำ เป็นวิธีกำรที่มุ่งเน้นควำม
พยำยำมที่จ ะน้ ำ ไปสู่ กำรสร้ำ งควำมมั่ น คงและกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชีวิต และสำมำรถจั ด สรรทรัพ ยำกร ที่
เหมำะสมตำมศักยภำพของท้องถิ่น เพื่อให้สำมำรถพัฒนำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว
สิ่งสาคัญ คือ กำรก้ำหนดจุดมุ่งหมำย เป็นตัวก้ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์กับ
กระบวนกำรพัฒนำ จุดมุ่งหมำยที่เป็นไปได้ มีดังนี
(1) กำรก้ำหนดทิศทำง (Direction setting) – แนวทำงกว้ำงๆ ของนโยบำยและกำรพัฒนำ
(2) กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ (Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมำยที่ส้ำคัญที่สุด
ของกำรมองอนำคตและเป็นแรงผลักดันในอันที่จะจัดกำรกับข้อจ้ำกัดทำงทรัพยำกรและควำมเรียกร้องต่อ
กำรพัฒนำ
(3) ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์อนำคต (Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทำงใหม่ๆ
ที่ก้ำลังจะเกิดขึน ซึ่งจะมีบทบำทมำกต่อกำรจัดท้ำนโยบำยและแผนพัฒนำในอนำคต
(4) กำรสร้ำงควำมเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้ำน/ชุมชนและประชำชน มีควำมเห็นตรงกันมำกขึนในกำรบ่งชีควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับกำรแก้ไข
(5) กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Advocacy) – ส่งเสริมกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ท่มี ีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำ
(6) กำรสื่อสำรและกำรศึกษำ (Communication and education) – ส่งเสริมกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บำ้ น ชุมชน และกำรสื่อสำรภำยนอกกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทังกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนทั่วไป ข้ำรำชกำร คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
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3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ อำจจะท้ำได้ด้วยกำรพยำยำมแยกออกมำเป็ นต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของกำรพยำยำมวัดค่ำของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น
(1) กำรส้ ำ รวจควำมต้ อ งกำรของประชำชน ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี ต้ น ทุ น ด้ ำ นเวลำและ
งบประมำณด้ำเนินกำร
(2) กำรประชุมหำรือ หำข้อยุติในกำรวำงแผนและกำรด้ำเนินงำน เพื่อเตรียมกำรใน
ประเด็นที่จะต้องพิจำรณำ กำรส้ำรวจหำผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนกำรที่ใช้เวลำและอำจจะยำวนำน
และอำจจะรวมไปถึงกำรทบทวนแผนพัฒนำหรือกลยุทธ์
(3) ระบบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร อำจจะจ้ำเป็นต้องพัฒนำขึน เมื่อพัฒนำได้
แล้ว บุคลำกรจะต้องท้ำควำมคุน้ เคย ท้ำควำมเข้ำใจเพื่อจะใช้งำนได้ รวมทังต้องกำรกำรฝึกอบรม
(4) อำจจะต้องพิจำรณำข้อมูลที่ได้มำ สอบทำนคุณภำพ และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
กำรจัดท้ำรำยงำน กำรจัดเก็บฐำนข้อมูล
ส่วนประโยชน์ท่เี กิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่
(1) โครงกำร/กิจกรรมจะสำมำรถเพิ่มควำมมุ่งเน้น เพื่อน้ำไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่ควรจะเป็น ซึ่งจะให้ขอ้ มูลประกอบกำรวำงแผนพัฒนำและกลยุทธ์ได้ดีขนึ
(2) ผลกระทบทำงลบ ควรจะน้ำมำพิจำรณำและค้ำนึงถึงอย่ำงมีธรรมำภิบำลมำกกว่ำ
พยำยำมปกปิดและละเลย
(3) ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้ เกิดมุมมองและควำมเข้ำใจใน
ส่วนที่เป็นผลต่อสังคม ประชำคม ที่นอกเหนือจำกพันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์และบทบำทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้ำนเดียว
(4) สำมำรถใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำกกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลในกำรสนั บ สนุ น เพื่ อ ขอ
งบประมำณได้ดีขึน
แนวคิดที่อำจจะน้ำมำใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อำจจะมีหลำย
แนวทำง เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของโครงกำรและขึนกับ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงกำร
- ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
- ควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาคผนวก
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงกำร
รวมคะแนน

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

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตังของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต้ำบล
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมอิ ำกำศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตัง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง
กำรเลือกตัง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้ำนวนประชำกร และ
ช่วงอำยุและจ้ำนวนประชำกร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพืนฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำร
ปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิ ชย์/กลุ่ม
อำชีพ แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ำ)
(6) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศำสนำ ประเพณี วั ฒ นธรรม เช่ น กำรนั บ ถื อ
ศำสนำ ประเพณีและงำนประจ้ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำ
พืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
(8) กำรส้ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด้ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท้ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำปรึกษำหำรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส้ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ้ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) กำรวิ เ ครำะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ควำมเชื่ อ มโยง ควำมสอดคล้ อ ง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น ในเขตจั งหวัด ยุ ท ธศำสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0
(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับ
ใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

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 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.2 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโลยี จำรีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น
(4) กำรวิ เครำะห์ ท ำงเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ ำ นรำยได้ ค รั ว เรื อ น กำร
ส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒ นำอำชีพและกลุ่ม
ต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พืนที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่ เกิดขึน กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่ อำจส่งผลต่อ กำรด้ ำ เนิ น งำนได้แ ก่ S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพืนที่ มีกำร
น้ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของปัญหำ แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหำ
( 8) สรุปผลกำรด้ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตังงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และ
กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ
(9) ผลที่ได้รับจำกกำรด้ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส้ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญ หำอุปสรรคกำร
ด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ.25572560
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒ นำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชำรั ฐ แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และ Thailand 4.0

คะแนน
เต็ม
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

65
(10)

(10)

คะแนนที่
ได้
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3.3 ยุทธศำสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย / ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล
หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท้ำตำมอ้ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน้ำไปสู่ กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด้ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคี วำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน มุง่ หมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้ำประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงำน

3.9 ควำมเชื่อมโยง
ของยุทธศำสตร์
ในภำพรวม

3.10 ผลผลิต/
โครงกำร

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่งเกิ ด จำกศั ก ยภำพของ
พืนที่
จริง ที่จะน้ำไปสูผ่ ลส้ำเร็จทำงยุทธศำสตร์
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก้ำหนดจุดมุ่งหมำย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชีวัด
ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคี วำมชัดเจน น้ำไปสู่ กำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยง
ดังกล่ำว
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น้ำไปสูก่ ำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงกำรจำกแผนยุ ทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒ นำภำค/แผนพัฒ นำ
กลุ่ ม จั งหวัด /แผนพั ฒ นำจังหวัด ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่เป็นชุด กลุม่
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน้ำไปสู่กำรจัดท้ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(10)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนนที่
ได้
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน
่ สี่ปไี ปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน
่ สี่ปไี ปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
5.2 ก้ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตังงบประมำณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
ภำยใต้หลักประชำรัฐ
5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
5.11 มีกำรก้ำหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

266
ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท้ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิ เค ร ำ ะ ห์ ศั ก ย ภ ำ พ ด้ ำ น เศ ร ษ ฐ กิ จ , ด้ ำ น สั ง ค ม , ด้ ำ น
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)
(1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน้ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ
2. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา เช่น กำรวัดจ้ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมที่ตังเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ้ำนวนที่ด้ำเนินกำรจริงตำมที่ได้
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ก้ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ้ำนวนที่ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้มจี ้ำนวนเท่ำไหร่
ปฏิบัติในเชิง
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำ
ปริมาณ
ท้องถิ่นตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้ก้ำหนดไว้
(2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด้ำเนินกำรใน
เชิงปริมำณ (Quantitative)
(1) กำรประเมิ นประสิ ท ธิผ ลของแผนพั ฒ นำในเชิงคุณ ภำพ คือ กำร
3. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา น้ำ เอำเทคนิ ค ต่ำ งๆ มำใช้เพื่ อวั ดว่ ำ ภำรกิ จ โครงกำร กิ จ กรรม งำน
ต่ำงๆ ที่ด้ำ เนินกำรในพืนที่นันๆ ตรงต่อควำมต้อ งกำรของประชำชน
ท้องถิ่นสี่ปีไป
หรือไม่และเป็นไปตำมอ้ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่
ปฏิบัติในเชิง
สิ่ ง ของ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ กำรด้ ำ เนิ น กำรต่ ำ งๆ มี ส ภำพหรื อ ลั ก ษณะ
คุณภาพ
ถูกต้ อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้ก ำรได้ ตำมวัตถุ ประสงค์ห รือไม่ ซึ่ ง
เป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้ำ หมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่
ได้ รับ งบประมำณมำด้ ำ เนิ น กำร รวมถึ งสำมำรถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว น
รำชกำรหรือหน่วยงำน
(2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด้ำเนินกำรใน
เชิงคุณภำพ (Qualitative)
(1) วิเครำะห์แผนงำน งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
4. แผนงานและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน้ำไปสูก่ ำร
ยุทธศาสตร์การ
จัดท้ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ หลั ก กำร บู รณำกำร
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพืนที่ติดต่อกัน
(2) วิเครำะห์ แ ผนงำน งำนที่ เกิ ดจำกด้ำ นต่ ำ งๆ ที่ สอดคล้ อ งกั บ กำร
แก้ไขปัญ หำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิ จ
พอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
1 . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

คะแนน
เต็ม
10

10

10

10

คะแนนที่
ได้

267
ประเด็นการ
พิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ควำมชัดเจนของ
ชื่อโครงกำร

5.2 ก้ำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงกำร
5.3 เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำม
ชัดเจนน้ำไปสู่กำร
ตังงบประมำณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงกำร มีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี

5.5 เป้ำหมำย
(ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพั ฒ นำ
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นและด้ำ เนิ นกำรเพื่ อให้ กำรพั ฒ นำ
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้ำหนดไว้ ชื่อ
โครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะ
พัฒนำอะไรในอนำคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก้ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับ
หลั ก ก ำรและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ำรด้ ำ เนินงำนต้องสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง
ภำพที่อยำกให้เกิดขึนในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำย
ต้ อ งชั ด เจน สำมำรถระบุ จ้ ำ นวนเท่ ำ ไร กลุ่ ม เป้ ำ หมำยคื อ อะไร มี
ผลผลิ ต อย่ ำ งไร กลุ่ ม เป้ ำ หมำย พื นที่ ด้ ำ เนิ น งำน และระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนีจะท้ำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลำใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของโครงกำร หำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก ใครคือกลุม่ เป้ำหมำยรอง
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขั น (3) กำรพั ฒ นำและเสริม สร้ำ งศัก ยภำพคน (4) กำร
สร้ำ งโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ ำ เที ย มกั น ทำงสั งคม (5) กำร
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณ ภำพชี วิตที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำร
ปรับ สมดุล และพั ฒ นำระบบกำรบริห ำรจั ดกำรภำครัฐ เพื่ อ ให้เกิ ด
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงกำรมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง
(2) ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรพั ฒ นำ (3) ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5)
ยึดหลักกำรน้ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผ ลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำร
พัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดัก
รำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒ นำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
และกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำร
ลดควำมเหลื่อมล้ำ ทำงสั งคม (4) กำรรองรับ กำรเชื่อมโยงภูมิภ ำค
และควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่
มีประสิทธิภำพ

คะแนน
เต็ม
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่
ได้
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โครงกำรมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ กำรปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ ำ ง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัต กรรม ท้ ำ น้ อ ย ได้ ม ำก เช่ น (1) เปลี่ ย นจำกกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อ นประเทศ
ด้ วยภำคอุ ต สำหกรรม ไปสู่ ก ำรขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ
ไปสู่ ก ำรเน้ น ภำคบริ ก ำรมำกขึ น รวมถึ ง โครงกำรที่ เ ติ ม เต็ ม ด้ ว ย
วิท ยำกำร ควำมคิ ดสร้ำ งสรรค์ นวัตกรรม วิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และกำรวิจัย และพัฒ นำ แล้วต่อยอดควำมได้เปรีย บเชิงเปรียบเทีย บ
เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชวี ภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงกำร
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ ได้ก้ำหนดขึน เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
จังหวัด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ได้
ก้ำหนดขึนที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงกำรแก้ไข เป็นโครงกำรที่ด้ำเนินกำรภำยใต้พืนฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ปัญหำควำม
ด้ำเนินกำรเองหรือร่วมด้ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้
ยำกจนหรือกำร เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
เสริมสร้ำงให้
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
ประเทศชำติ
กำรพั ฒ นำตำมปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มั่นคง มั่งคั่ง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
ยั่งยืน ภำยใต้
หลักประชำรัฐ
5.9 งบประมำณ มี งบประมำณโครงกำรพัฒ นำจะต้องค้ำนึงถึงหลักส้ำคัญ 5 ประกำรใน
ควำมสอดคล้อง กำรจัดท้ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
กับเป้ำหมำย
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
(ผลผลิตของ
ควำมยุตธิ รรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส ( Transparency)
โครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณ กำรประมำณกำร รำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
กำรรำคำถูก
ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรทำงช่ ำ ง หลั ก ของรำคำกลำง รำคำกลำง
ต้องตำมหลัก
ท้ อ งถิ่ น มี ค วำมโปร่ งใสในกำรก้ ำ หนดรำคำและตรวจสอบได้ ในเชิ ง
วิธีกำร
ประจักษ์ มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ ำหรือไม่ต่้ำกว่ำร้อยละห้ำของ
งบประมำณ
กำรน้ำไปตังงบประมำณรำยจ่ำยในข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏในรูปแบบอื่นๆ

คะแนน
เต็ม

5.6 โครงกำร มี
ควำมสอดคล้อง
กับ Thailand
4.0

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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คะแนน
เต็ม

5.11 มีกำรก้ำหนด
ตัวชีวัด (KPI)
และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

มีกำรก้ำหนดดัชนีชีวัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภำพ (efficiency) ได้ เช่น กำรก้ำหนดควำมพึงพอใจ
กำรก้ำหนดร้อยละ กำรก้ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุป ระสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ)

(5)

ผลที่ ได้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ นได้ จ ริ ง จำกกำรด้ ำ เนิ น กำรตำมโครงกำร
พัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึน
จะต้ อ งเท่ ำ กั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ มำกกว่ ำ วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ งกำรเขี ย น
วั ต ถุ ประสงค์ ค วรค้ ำนึ ง ถึ ง (1) มี ค วำมเป็ นไปได้ แ ละมี ค วำม
เฉพำะเจำะจง ในกำรด้ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล
ระดับของควำมส้ำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องกำรด้ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
และเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้

(5)

รวมคะแนน

100

คะแนนที่
ได้

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
18

2,668,000

18

2,668,000

18

2,668,000

18

2,668,000

72

10,672,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

4

984,000

4

984,000

4

984,000

4

984,000

16

3,936,000

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

288,000

2

288,000

2

288,000

2

288,000

8

1,152,000

24

3,940,000

24

3,940,000

24

3,940,000

24

3,940,000

96

15,760,000

34

72,170,610

32

72,080,900

32

74,389,900

32

87,247,000

130

305,888,410

34

72,170,610

32

72,080,900

32

74,389,900

32

87,247,000

130

305,888,410

รวม
2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข

11

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5

9,410,000

5

9,410,000

5

9,410,000

5

9,410,000

20

37,640,000

3.3 แผนงานการพาณิชย์

1

95,000

1

95,000

1

95,000

1

95,000

4

380,000

17

10,933,000

16

11,133,000

16

10,683,000

16

11,133,000

65

43,882,000

รวม

1,428,000

10

1,628,000

10

1,178,000

10

1,628,000

41

5,862,000
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

11

10,989,000

8

11

6,145,000

11

10,890,000

41

28,024,000

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

200,000

0

0

0

0

0

1

200,000

12

11,189,000

8

4,380,000

11

6,145,000

11

10,890,000

42

28,224,000

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

70,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

8

280,000

5.2 แผนงานงบกลาง

3

17,526,000

3

19,206,000

3

20,886,000

3

22,566,000

12

80,184,000

5

17,596,000

5

19,276,000

5

20,956,000

5

22,636,000

20

80,464,000

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

1,070,000

4

220,000

4

1,070,000

4

220,000

16

2,580,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

1

300,000

0

0

0

1

300,000

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11

1,480,000

11

1,480,000

11

1,480,000

11

1,410,000

44

5,850,000

รวม

15

2,550,000

16

2,000,000

15

2,550,000

15

1,630,000

61

8,730,000

รวมทั้งสิ้น

107

118,378,610

101

112,809,900

103

118,663,900

103

137,476,000

414

482,948,410

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

0

0
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รวม

4,380,000

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตาม นายกเทศมนตรี ประธานสภา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ สานักปลัดเทศบาล

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ที่ปรึกษาฯ

เทศบาลสามารถ รู้ความสามารถและเสริมสร้าง

และ/หรือต่างประเทศ

และพัฒนาเครือข่าย

เลขาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

นาหลักธรรมา- ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น

ประจา พนักงานจ้าง ผู้บริหาร

ภิบาลไปปฏิบัติ

บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1

ต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริต

สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่าย

งานเป็นไปตาม

- เพื่อเสริมสร้างและปรุบปรุงกลไกใน สนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่ที่

วัตถุประสงค์ เพิ่ม

การตรวจสอบ อปท. เพื่อต้านการ

ขึ้น ร้อยละ 80

ทุจริต

เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
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1 ฝึกอบรมสัมมนาและ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000 ประชาชนได้รู้ถึง ประชาชนได้รับทราบ และ

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ทาบุญ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ประชาชนได้ทราบความสาคัญของวัน

ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พัฒนา

ความสาคัญของ เห็นถึงความสาคัญขององค์กร

บ้านเนินสมบูรณ์

เทศบาล และเห็นถึงความสาคัญของ

ทาความสะอาดห้องปฏิบัติงาน และ

วันเทศบาล เพิ่ม ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริเวณสวนสาธารณะ จัดบอร์ด

ขึ้น ร้อยละ 80

สานักปลัดเทศบาล
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2 จัดงานวันเทศบาล

วัตถุประสงค์

แสดงผลงาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัด

เทศบาล รวมทั้งประชาชนไม่
น้อยกว่า 120 คน
เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบริการงานรักษาความ

รักษาความปลอดภัยศาล

ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วและ

ปลอดภัยศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

ราชการที่อยู่ใน หลักเมืองจังหวัดสระแก้วมี

หลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

ทรัพย์สินของทางราชการอื่นๆ ที่อยู่

พื้นที่รวม 12,810 ตารางเมตร

บริเวณศาลหลัก ความปลอดภัยไม่สูญหาย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ในบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัด

บ้านเนินสมบูรณ์

สระแก้ว

4 จ้างเหมาบริการงาน

108,000

เมืองฯ มีความ

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน

สวนสาธารณะสระขวัญ - สระขวัญ

และดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบริเวณ

ราชการที่อยู่ใน สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และทรัพย์สินของทางราชการ

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

บริเวณสวนสาธารณะ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6

พื้นที่ประมาณ 75 ไร่ (120,000

สระแก้ว-สระขวัญ ประชาชนมีความปลอดภัย

ที่อยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะ

ตารางเมตร
เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร

จ้างเหมาบริการดูแลทาความสะอาด

108,000 ทรัพย์สินของทาง ทรัพย์สินภายในบริเวณสวน

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

มีความปลอดภัย ไม่สูญหาย

มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
378,000

378,000

378,000

378,000 อาคาร สถานที่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับ

ความสะอาดอาคารสานักงาน สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

อาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

ทางานของสานัก บริการได้รับการอานวยความ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

พื้นที่ชั้น 1 ประมาณ 1,050 ตารางเมตร

งานเทศบาลมีความ สะดวก สถานที่ราชการมีความ

สานักปลัดเทศบาล
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5 จ้างเหมาบริการงานรักษา

108,000

108,000 ทรัพย์สินของทาง ทรัพย์สินภายในบริเวณศาล

จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย

บ้านชาติเจริญ

108,000

108,000

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยสวน

108,000

108,000
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3 จ้างเหมาบริการงาน

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6

พื้นที่ชั้น 2 ประมาณ 1,050 ตารางเมตร

สะอาดและเป็น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

บ้านชาติเจริญ

พื้นที่ชั้น 3 ประมาณ 1,050 ตารางเมตร

ระเบียบเรียบร้อย

6 จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความสะอาดอาคารเอนก

เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร

จ้างเหมาบริการดูแลทาความสะอาด

เอนกประสงค์เพื่อสันทนาการ

อาคารเอนกประสงค์เพื่อสันทนาการ

เพื่อสันทนาการมี เอนกประสงค์เพื่อสันทนาการฯ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 1 หลัง

ความสะอาดและ ได้รับการอานวยความสะดวก

ประสงค์เพื่อสันทนาการเทศบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว

252,000

252,000

252,000

252,000

อาคารเอนกประสงค์

ประชาชนที่มาใช้บริการอาคาร สานักปลัดเทศบาล

เมืองสระแก้ว เสนอโดยชุมชน

เป็นระเบียบ

และสถานที่มีความสะอาด

เมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ

เรียบร้อย

เป็นระเบียบเรียบร้อย

บุคคล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการงานพัฒนาบุคคลฯ ดังนี้

180,000

180,000

180,000

180,000 บุคลากรในหน่วย การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สานักปลัดเทศบาล

ให้กับบุคลากร และเพื่อให้บุคลากร

- ทาแบบประเมินความต้องการฝึก

งานสามารถ

และประสิทธิผลมากขึ้น

ในหน่วยงานสามารถดึงศักยภาพของ

อบรมของบุคลากร

ปฏิบัติงานและ

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

- ดาเนินการประเมิน/สรุปผลการ

การบริการ

ในการบริการ

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความต้องการฝึกอบรมของ
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7 จ้างเหมาบริการงานพัฒนา

ประชาชนได้อย่าง

บุคลากร

มีประสิทธิภาพ

- จัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

ข้อมูลงานธุรการ

เพื่อแบ่งเบาภาระงานในหน้าที่ด้านการ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฯ ดังนี้

138,000

138,000

138,000

138,000 งานในหน้าที่ด้าน ข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. สานักปลัดเทศบาล

บันทึกข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

- บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท.

การบันทึกข้อมูล และระบบ e-Laas ถูกต้อง

ของพนักงานเทศบาลในงานธุรการ

- บันทึกข้อมูลในระบบ e-Laas

ครบถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และทา

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บันทึกข้อมูลเอกสารที่นาเข้า-ออก

เป็นปัจจุบัน

มากยิ่งขึ้น

ห้องผู้บริหารทุกวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

- จดบันทึกข้อมูลการประชุมของ

ประสิทธิผล

ให้มีข้อมูลในการบริหารงาน
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8 จ้างเหมาบริการงานบันทึก

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

138,000

138,000

138,000

138,000 การบันทึกข้อมูล ระบบข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารสานักปลัดเทศบาล

ผู้บริหารและรายงานผู้บริหารทราบ
- ติดต่อประสานงาน ผู้บริหารกับ
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆและหน่วยงาน
อื่น ๆ
ข้อมูลงานกิจการสภา

เพื่อแบ่งเบาภาระงานในหน้าที่ด้านการ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฯ ดังนี้
บันทึกข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

- บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลเลือกตั้ง

งานกิจการสภา สมาชิกสภาฯ และทะเบียน

ของพนักงานเทศบาลในงานกิจการสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ถูกต้องและเป็น อปท. ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- จัดทาทะเบียนประวัติของผู้บริหาร

ปัจจุบัน

มากยิ่งขึ้น

และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ถูกต้องและเป็น

- จัดทางานประสานงานส่วนราชการ

การประชุมสภาฯ ลุล่วงด้วย

และกิจการอื่นของสภาเทศบาล

ความเรียบร้อย
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9 จ้างเหมาบริการงานบันทึก

ทะเบียนประวัติผู้บริหาร

- ดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร

เพื่อแบ่งเบาภาระงานในหน้าที่ด้านการ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฯ ดังนี้

138,000

138,000

138,000

138,000 การบันทึกข้อมูล ทาให้การปฏิบัติงานมี

บันทึกข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน - บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการตามคู่มือ

งานทะเบียน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของพนักงานเทศบาลในงานทะเบียน

ประชาชนของงานทะเบียนราษฎร

ราษฎรมีความ

มากขึ้น ประชาชนเกิดความ

ราษฎร ให้เกิดประสิทธิภาพและ

- บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการตาม

ถูกต้อง สมบูรณ์ พึงพอใจในการบริการ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คู่มือประชาชนของงานบัตรประจาตัว

ครบถ้วน

ประชาชน
- บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตร

สานักปลัดเทศบาล
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10 จ้างเหมาบริการงานบันทึก

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 มีการนาปัญหา สามารถจัดทาแผนพัฒนา

ประจาตัวประชาชนทุกประเภทลง
ในคอมพิวเตอร์
เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ ดาเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

เพื่อการจัดทาแผนพัฒนา

ประชาชนในท้องถิ่นที่เกินศักยภาพ

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ

ท้องถิ่น

ของชุมชนมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชนครบทุกชุมชน

ความต้องการ

ท้องถิ่นเป็นไปตามความต้อง

ของประชาชน

การของประชาชน

กองวิชาการและ
แผนงาน

-96-

11 ประชุมประชาคมท้องถิ่น

มาจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นได้
ร้อยละ 100

ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมือง

เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสาน

จัดทาวารสารรายงานแสดงผลการ

งานของประชาชน ส่วนราชการต่างๆ

ปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชนและ
ส่วนราชการ

สระแก้ว

ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ

กองวิชาการและ

ได้รับทราบข้อมูลการดาเนิน

แผนงาน
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12 จัดทาวารสารรายงานแสดง

ต่างๆ ได้รับทราบ งานท้องถิ่น เทศบาลเมือง

ข้อมูลข่าวสาร

สระแก้ว

ของเทศบาล
เมืองสระแก้วได้
ร้อยละ 100

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม จ้างเหมาบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ดังนี้

138,000

138,000

138,000

138,000 ประชาชนได้รับ

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

กองวิชาการและ
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13 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โครงการผลงานของเทศบาลและเรื่องราว 1. ดาเนินการจัดทา Spot ข้อมูลข่าวสาร

ทราบข้อมูลทาง ข่าวสารกิจกรรม โครงการ

ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์

ด้านต่างๆ ของ

ผลงานของเทศบาลเมือง

จากภายในและภายนอกเทศบาลเมือง กิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาล

เทศบาลเมือง

สระแก้วได้อย่างทั่วถึง

สระแก้ว เผยแพร่ไปยังส่วนราชการ

สระแก้ว

ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว
เมืองสระแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงาน 2. ดาเนินการนาเสนอ เผยแพร่ ข้อมูล

แผนงาน
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มัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์

ร้อยละ 100

ชุมชน และประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารผ่าน Web site ของเทศบาล
ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพิ่มประสิทธิ - (WWW.sakaeocity.go.th) และ Facebook

ภาพในการปฏิบัติงานของการเผยแพร่ เทศบาล
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เพื่อให้การติดตามการประเมินผล

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการ

การติดตามประเมินผลแผน

แผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

138,000

138,000

138,000

138,000 มีข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

เมืองสระแก้ว

และเกิดประโยชน์ เมืองสระแก้วเพื่อให้เพียงพอ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ต่อประชาชน

ได้เป็นอย่างดี

ร้อยละ 100

- ทาให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการ

กองวิชาการ

จัดสรรทรัพยากรของเทศบาล

และแผนงาน
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14 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

ต่อความต้องการของประชาชน

- การติดตามประเมินผล

- เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ

แผนพัฒนาเทศบาลเป็นปัจจุบัน

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว

และเกิดประสิทธิภาพเพิ่ม

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

มากขึ้น

- เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานพัสดุและ จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึกข้อมูล

138,000

138,000

138,000

138,000 มีข้อมูลการจัดซื้อ -การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

การจัดซื้อจัดจ้างระบบ

ทรัพย์สิน ในด้านข้อมูลระบบสาร

การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทลงใน

จัดจ้างในระบบ ที่มีประสิทธิภาพ

สารสนเทศ

สนเทศ

ระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริม

สารสนเทศที่มี

-มีข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น

การปกครองท้องถิ่นให้เป็น

ความสมบูรณ์

ปัจจุบัน

กองคลัง
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15 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปัจจุบัน จานวน 1 คน

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100

-ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

-ความพึงพอใจที่ประชาชน
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานแผนที่

จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึกข้อมูล

138,000

138,000

138,000

138,000 มีข้อมูลงานแผนที่ - การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ฐานข้อมูลงานแผนที่และ

และทะเบียนทรัพย์สินในด้านของข้อมูล ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานแผนที่

และทะเบียน

ทะเบียนทรัพย์สินระบบ

ในระบบสารสนเทศ

และทะเบียนทรัพย์สินลงในระบบ

ทรัพย์สินในระบบ - มีข้อมูลที่มันสมัยและเป็น

สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการ

สารสนเทศครบ ปัจจุบัน

ปกครองท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน

ถ้วน ร้อยละ 100 - ความรวดเร็วในการปฏิบัติ

สารสนเทศ

จานวน 1 คน

กองคลัง

ที่มีประสิทธิภาพ
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16 จ้างเหมาบริการบันทึกจัดทา

งาน
- ความพึงพอใจที่ประชาชน
ได้รับ

จ้างเหมาบริการจัดทาเอกสารงาน

108,000

108,000

108,000

108,000 เอกสารถูกจัดเก็บ - ความมีประสิทธิภาพในการ

และบันทึกข้อมูลทะเบียน

ทรัพย์สินในการควบคุมเอกสารอย่างมี พัสดุให้เป็นหมวดหมู่ และบันทึกข้อมูล

เป็นระบบและ

บริหารจัดการงาน

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับงานพัสดุ

ระบบ และทรัพย์สินต่างๆ มีการบันทึก ทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภท

ทรัพย์สินมีการ

- เอกสารงานพัสดุถูกจัดเก็บ

บันทึกลงใน

อย่างมีระบบค้นหาง่ายมีความ

ทะเบียนคุม

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ทุกรายการ

- ทรัพย์สินทุกรายการ

ร้อยละ 100

มีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เป็น

รายละเอียดลงคุมไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน 1 คน

กองคลัง
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17 จ้างเหมาบริการจัดทาเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

หลักฐานตามที่ระเบียบฯ
กาหนดไว้

ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

108,000

108,000

108,000

108,000 ผู้ที่มาชาระภาษี ทาให้การปฏิบัติงานมี

รายได้ และมีข้อมูลของผู้มาชาระภาษี ของผู้ชาระภาษีทุกประเภทลงใน

จะมีฐานข้อมูล

ครบถ้วน

ครบถ้วนทุกคน สามารถใช้ข้อมูลของผู้ชาระ

ทะเบียนคุม จานวน 1 คน

ร้อยละ 100

กองคลัง

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาษีไปกับงานอื่นได้ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน
ที่รับบริการ

รวม

18 โครงการ

-

-

2,668,000 ######## 2,668,000 2,668,000

-

-

-
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18 จ้างเหมาบริการบันทึก

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

180,000

180,000

180,000

180,000 ตรวจสอบระบบ

1. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ

จ้างเหมาบริการตรวจสอบระบบ

ระบบเครื่องจักรกลในศูนย์-

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลในศูนย์กาจัดขยะ

ให้อยู่ในสภาพที่

เครื่องจักรกลต่างๆ ใน
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยฯ ได้รับ

กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

มูลฝอยฯ

พร้อมใช้งาน

การตรวจสอบอยู่เป็นประจา

ปฏิกูลแบบครบวงจร

ของเครื่องจักรกล

อยู่ตลอด

และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว

3. เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่

ร้อยละ 100

อยู่ตลอดเวลา

กองช่าง

พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล

เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนซ่อมบารุง จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลไฟฟ้า

ไฟฟ้าสาธารณะในเขต

ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้ว

สาธารณะในเขตเทศบาล

216,000

216,000

216,000

216,000 ได้ข้อมูลในการ

มีข้อมูลใช้สาหรับในการวาง

วางแผนซ่อม

แผนซ่อมบารุงในงานไฟฟ้า

บารุงไฟฟ้าฯ

สาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ใช้

ร้อยละ 100

งานได้ดี

กองช่าง
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1 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

138,000

138,000

138,000

138,000 ได้ข้อมูลในการ

เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนซ่อม

จ้างเหมาบริการสารวจเก็บข้อมูล

ข้อมูลถนนสาธารณะภายใน

บารุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาล

ถนนสาธารณะในเขตเทศบาล

วางแผนซ่อม

ได้ข้อมูลในการวางแผนซ่อม
บารุงถนนให้สามารถใช้การ

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

บารุงถนนฯ

ได้ตามปกติ

กองช่าง
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3 จ้างเหมาบริการสารวจเก็บ

วัตถุประสงค์

ร้อยละ 100
4 ปรับปรุงรถบรรทุก
ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุก

ปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน

ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

80-9584 สระแก้ว

450,000

-

-

-

ปรับปรุงรถบรรทุก เพื่อให้การปฏิบัติงานการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริการประชาชนมี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

จานวน 1 คัน

ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถกระเช้าไฟ ปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า

-

450,000

-

-

ฟ้าให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว

ปรับปรุง

เพื่อให้งานบริการประชาชนมี

รถกระเช้าไฟฟ้า

ประสิทธิภาพมากขึ้น

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง
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5 ปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า

กองช่าง

จานวน 1 คัน
6 ปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถเครน

ค่าปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์

ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว

ไฮดรอลิคส์ให้นานขึ้นรวมทั้งเพิ่ม

ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-

-

450,000

-

รถเครนไฮดรอลิคส์ เพื่อให้งานบริการประชาชน

กองช่าง

ทะเบียน 80-8808 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สระแก้ว ใช้งานได้

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามปกติ
ร้อยละ 100

ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกน้า ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้า
ให้นานขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ในการปฏิบัติงาน

ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว

-

-

-

450,000 รถบรรทุกน้า

ทาให้การปฏิบัติงานรถน้า

ทะเบียน 80-5774 ต้นไม้ในฤดูแล้งมีประสิทธิภาพ

สระแก้ว ใช้งานได้ มากขึ้น และมีภูมิทัศน์

กองช่าง
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7 ปรับปรุงรถบรรทุกน้า

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

ตามปกติ

ที่สวยงาม

ร้อยละ 100

รวม

7 โครงการ

-

-

984,000

984,000

984,000

984,000

-

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ข้อมูลงานพัฒนาชุมชน

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการทาแผนฯ และ จัดทาข้อมูลชุมชน , กลุ่ม , องค์กร, 180,000

180,000

180,000

180,000 ใช้ฐานข้อมูลงาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการฯ

การปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

เครือข่าย

พัฒนาชุมชนใน พัฒนาชุมชน เกิดประสิทธิภาพ (งานพัฒนาชุมชน)
การปฏิบัติงาน

มากขึ้นในด้านความรวดเร็วมี

ร้อยละ 80

การพัฒนา แก้ไขปัญหาได้
ตรงเป้าหมายและชัดเจน

2 จ้างเหมาบริการจัดทาฐาน
ข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์

รวม

2 โครงการ

-เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ จัดทาข้อมูลผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ป่วย 108,000
การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

108,000

108,000

108,000 ใช้ฐานข้อมูลงาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการฯ

เอดส์

สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน เกิดประสิทธิภาพ (งานสังคมสงเคราะห์)

-เพื่อดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล

ในการปฏิบัติงาน มากขึ้น มีการพัฒนาแก้ไขปัญหา

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ร้อยละ 80

-

-

288,000

288,000

288,000

288,000

-

ได้ตรงเป้าหมายและชัดเจน
-

-
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1 จ้างเหมาบริการจัดทาฐาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

จ้างเหมาบริการครูผู้ทาการสอน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

180,000

180,000

180,000

180,000 เด็กชั้นประถม

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 กองการศึกษา

รายวิชาภาษาไทย ระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียน รายวิชาภาษาไทย ระดับประถม

สามารถอ่าน

สามารถอ่านออก เขียนได้

ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1

ออก เขียนได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ได้ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
2 จ้างเหมาบริการครูผู้ทาการ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
เพื่อพัฒนาพื้นฐานการใช้ภาษาต่าง

จ้างเหมาบริการครูผู้ทาการสอน

ร้อยละ 100
180,000

180,000

180,000

180,000 เด็กชั้นประถม

นักเรียนมีความรู้ ความ

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม

สามารถอ่าน

สามารถตลอดจนเกิดทักษะ

ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โรงเรียน ได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานและเป็น ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1

ฟัง พูดภาษา

ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สากล นาไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

อังกฤษได้

การฟัง พูด อ่าน และ

ร้อยละ 100

การเขียน

ภาพในอนาคต

กองการศึกษา
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1 จ้างเหมาบริการครูผู้ทาการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนชั้น

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

สารสนเทศ ประจาโรงเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทาข้อมูลและระบบสารสนเทศ จ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูลสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

108,000

108,000

108,000

108,000 ระบบข้อมูล

และจัดทาข้อมูลในโปรแกรมระบบฐาน สนเทศ ประจาโรงเรียนเทศบาล 1

นักเรียนมีความรู้ในเรื่องระบบ กองการศึกษา

สารสนเทศเป็น สารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ข้อมูลสารสนเทศ (SIS) ให้เป็นปัจจุบัน (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ข้อมูลปัจจุบัน
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3 จ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูล

วัตถุประสงค์

ในการค้นหาข้อมูล

ทันสมัย และ
สืบค้นได้ 100%
4 จ้างเหมาบริการรักษาความ

เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

108,000

108,000

108,000

108,000 อาคารเรียน ส้วม พื้นที่ในบริเวณสวน อาคาร

สะอาดอาคารเรียน ส้วม และ จัดการเรียนการสอน สร้างสุขอนามัย อาคารเรียน ส้วม และบริเวณพื้นที่
บริเวณพื้นที่อาคารระดับอนุบาล และสภาพแวดล้อมที่ดี
อาคารระดับอนุบาลประจาโรงเรียน

และพื้นที่โดย
รอบอาคารฯ

มีความสะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะที่ดี ครูสามารถ

ประจาโรงเรียนเทศบาล 1

สะอาด

จัดการเรียนการสอนได้อย่าง

ร้อยละ 100

มีประสิทธิภาพ

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
180,000

180,000

180,000

180,000 นักเรียนสามารถ นักเรียนได้รับความรู้ความ

ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

ให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจใน ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

อ่าน พูด เขียน เข้าใจในเรื่องภาษาไทยได้อย่าง

(บ้านลัดกะสัง)

การเรียนรู้ภาษาไทยให้อ่านออก-เขียนได้ (บ้านลัดกะสัง)

ภาษาไทยได้ 100% มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

6 จ้างเหมาบริการครูเอกคณิต

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ้างเหมาบริการครูเอกคณิตศาสตร์

ศาสตร์ ประจาโรงเรียน

ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชา ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

คณิตศาสตร์

7 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงระดับ
ปฐมวัยประจาโรงเรียน

การสอนให้มีความคล่องตัว

180,000 นักเรียนสามารถ ประสิทธิภาพของสื่อการเรียน กองการศึกษา
เข้าใจและคิดเลข ของโรงเรียนเทศบาล 2
ได้ ร้อยละ 100 (บ้านลัดกะสัง) เพิ่มมากขึ้น

216,000

216,000

216,000

216,000 เด็กได้รับการ

มีบุคลากรที่เพียงพอกับจานวน กองการศึกษา

ดูแลอย่างดี

นักเรียน และมีประสิทธิภาพ

(บ้านลัดกะสัง)

สุขภาพจิตดี

ในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100

เพิ่มมากขึ้น

ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

108,000

108,000

108,000

108,000 อาคารเรียน

รร.ท.2 (บ้านลัดกะสัง) มีความ กองการศึกษา

อาคารประกอบ สะอาดมีสุขลักษณะ มีสภาพ
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อาหารมีความสะอาด ถูกลักษณะ

180,000

ปฐมวัย ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

8 จ้างเหมาบริการทาความสะอาด เพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบ จ้างเหมาบริการทาความสะอาด
ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

180,000

(บ้านลัดกะสัง)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงระดับ

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

180,000

กองการศึกษา
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5 จ้างเหมาบริการครูเอกภาษาไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ้างเหมาบริการครูเอกภาษาไทย

กองการศึกษา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ
(บ้านลัดกะสัง)

9 จ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูล

วัตถุประสงค์
อนามัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บ้านลัดกะสัง)

เพื่อจัดทาข้อมูลและระบบสารสนเทศในจ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูลและ

108,000

108,000

108,000

ระบบสารสนเทศในโรงเรียนทุก

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

อาหารสะอาด

แวดล้อมที่ดีอาคาร สถานที่มี

ร้อยละ 100

ความเรียบร้อย

108,000 โปรแกรม ระบบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้าน

สารสนเทศ ประจาโรงเรียน

โรงเรียนทุกประเภท จัดทาข้อมูลใน

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ประเภทจัดทาข้อมูลในโปรแกรม

ข้อมูลปัจจุบัน

(SIS) ให้เป็นปัจจุบัน

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็น

ทันสมัย สืบค้นได้ ปัจจุบัน เพื่อความสะดวก

ปัจจุบัน

ร้อยละ 100

กองการศึกษา

สารสนเทศเป็น ลัดกะสัง)มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย เป็น
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
180,000

180,000

180,000

180,000 ระบบภายใน

ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ใช้

ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

หนังสือเข้าห้องสมุด ให้เลข หมวด หมู่ เข้าห้องสมุด ให้เลข หมวด หมู่

ห้องสมุดเป็น

(บ้านลัดกะสัง)

ทาดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป ดรรชนี บรรณานุกรรม สาระสังเขป

ระเบียบ เรียบร้อย เข้าใจในการใช้บริการห้องสมุด

กฤตภาค เก็บรวมรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยว กฤตภาค เก็บรวมรวมสถิติต่าง ๆ

ร้อยละ 100

กับห้องสมุดให้บริการค้นหาหนังสือ ฯลฯ ภายในห้องสมุด ให้เป็นระเบียบ

ปฐมวัยประจาศูนย์พัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กระดับ

การสอนเด็กปฐมวัย

สามารถสืบค้นหนังสือหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมี

เรียบร้อย(บ้านลัดกะสัง)
11 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก

ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
216,000

216,000

216,000

ปฐมวัย

216,000 เด็กได้รับการ

มีบุคคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

ให้มีพัฒนาที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี

ศพด. 1 (บ้านหนองนกเขา)

ร้อยละ 100

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

108,000

108,000

108,000 เครื่องเล่น อุปกรณ์ เด็กมีของเล่น ของใช้ที่สะอาด กองการศึกษา

สื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ศูนย์ เครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ อาคาร

สถานที่และอาคาร และมีอาคาร สถานที่สะอาด

และอาคาร สถานที่ประจา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว สถานที่ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สะอาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)

ร้อยละ 100

(บ้านหนองนกเขา)

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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108,000

เครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์

ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)

กองการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน ปฐมวัยให้มีการพัฒนาที่ดี

เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
12 จ้างเหมาบริการทาความสะอาด ทาความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จ้างเหมาบริการทาความสะอาด

กองการศึกษา

บริการห้องสมุด มีความรู้ความ
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10 จ้างเหมาบริการงานบรรณารักษ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาจัดหา จ้างเหมาบริการจัดทา จัดหาหนังสือ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กระดับ

ปฐมวัยประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนเด็กปฐมวัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

216,000

216,000

216,000

216,000 เด็กได้รับการ

ปฐมวัย

มีบุคคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยง

กองการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาที่ดี
ให้มีพัฒนาที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี

ศพด. 2 (บ้านลัดกะสัง)

ร้อยละ 100

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

เครือ่ งเล่น อุปกรณ์

เด็กมีของเล่น ของใช้ที่สะอาด กองการศึกษา

14 จ้างเหมาบริการทาความสะอาด ทาความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จ้างเหมาบริการทาความสะอาด

108,000

108,000

108,000

108,000

เครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่อ

สื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ศูนย์ เครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ อาคาร

สถานที่และ

และมีอาคาร สถานที่สะอาด

อุปกรณ์และอาคาร สถานที่

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว สถานที่ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารสะอาด

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)

ร้อยละ 100

ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)
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เทศบาลเมืองสระแก้ว

ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)
15 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยประจาศูนย์พัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กระดับ

การสอนเด็กปฐมวัย

216,000

216,000

216,000

ปฐมวัย

216,000 เด็กได้รับการ

มีบุคคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยง

เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว

ให้มีพัฒนาที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี

ศพด. 3 (บ้านหนองกะพ้อ)

ร้อยละ 100

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

ทาความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนา

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด

108,000

108,000

108,000

108,000 เครื่องเล่น สื่อ

เด็กมีของเล่น ของใช้ที่สะอาด กองการศึกษา

สะอาดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก การเด็ก สื่อ อุปกรณ์ และอาคาร

เครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ อาคาร

อุปกรณ์ สถานที่ และมีอาคาร สถานที่สะอาด

สื่อ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่ สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

สถานที่ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และอาคาร

ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3

ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)

สะอาด

ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)

(บ้านหนองกะพ้อ)

17 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กระดับ

การสอนเด็กปฐมวัย

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ปฐมวัย

216,000

216,000

216,000

216,000 เด็กได้รับการ

มีบุคคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยง

ส่งเสริมสนับสนุน เด็กปฐมวัย ให้มีการพัฒนา
ให้มีพัฒนาที่ดี

ที่ดีจัดกิจกรรมเพื่อให้

กองการศึกษา
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16 จ้างเหมาบริการทาความ

กองการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาที่ดี

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ศพด. 4 (ตลาดสระแก้ว)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100

ทาความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาการ

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด

108,000

108,000

108,000

108,000 เครื่องเล่น

เด็กมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

เด็กมีของเล่น ของใช้ที่สะอาด กองการศึกษา

สะอาดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เด็ก สื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่

เครื่องเล่น สื่อ อุปกรณ์ อาคาร

อุปกรณ์ สถานที่ และมีอาคาร สถานที่สะอาด

สื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

สถานที่ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และอาคาร

ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

สะอาด

สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ร้อยละ 100

19 จ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ จ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬา
ประจา โรงเรียนเทศบาล 2
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18 จ้างเหมาบริการทาความ

ตัวชีว้ ัด

งานด้านอาคารสถานที่

108,000

108,000

108,000

จานวน 1 อัตรา

108,000 สนามกีฬามีความ สนามกีฬามีความสะอาด
พร้อมในการใช้

(บ้านลัดกะสัง)

กองการศึกษา

เป็นระเบียบเรียบร้อย

งาน ร้อยละ 100 พร้อมใช้งาน ของโรงเรียน

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ จ้างเหมาบริการดูแลด้านสื่อเทคโนโลยี
งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สารสนเทศ DLIT จานวน 1 อัตรา

180,000

180,000

180,000

180,000 ห้องปฏิบัติการ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
DLIT มีความ

งานด้านสื่อเทคโนโลยีสาร

ประจาโรงเรียนเทศบาล 2

พร้อมใช้งาน

สนเทศ DLIT ของ ร.ร.ท. 2

(บ้านลัดกะสัง)

ร้อยละ 100

(บ้านลัดกะสัง)

กองการศึกษา
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20 จ้างเหมาบริการดูแลด้านสื่อ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

11,120,700 11,391,500 11,614,900 11,942,300 ร้อยละ 80 เด็ก ส่งเสริมเด็กนักเรียนและ

เพื่อให้เด็กมีการศึกษาที่ดีและแบ่งเบา

เด็ก/นักรียน ได้รับเงินสนับสนุนอย่างทั่วถึง

บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย

ภาระของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง

ได้แก่ ค่าอาหารหลางวันสาหรับนักเรียน

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

สามารถ ให้การศึกษาเป็น

การศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของ

อนาคตของชาติ

สระแก้ว ได้แก่ ศพด.1-4 และ

โรงเรียน ค่าใช้จ่ายการพัฒนาข้าราชการ

โรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียน

ครู ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา

เทศบาล 2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง

มีการศึกษาที่ดี

ครอบครัวให้มีความรู้ ความ

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
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21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

วัตถุประสงค์

ส่วนท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน

ยากจนและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี

- จ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจา

คุณค่าและได้มาตรฐาน

- จ่ายเงินค่าตอบแนรายชั่วโมง

การศึกษาไม่

เมืองสระแก้ว ได้แก่ ศูนย์พัฒนา

(โครงการสนับสนุนสาหรับการ

-อัตราค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

น้อยกว่า

เด็กเล็ก 1-4 โรงเรียนในสังกัด

จัดการศึกษา)

-ค่าวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ

ร้อยละ 100

ได้รับสนับสนุนค่าการบริหาร

บริหารสถานศึกษา

21,722,000 สนับสนุนการจัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้มีนักเรียนตามโครงการ

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน

นักเรียนในโรงเรียนที่เทศบาล

กองการศึกษา

สังกัดเทศบาล , ศูนย์พัฒนา

ได้ดื่มนมตลอดทั้งปี และมี

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 - 4

รับอาหาร

รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม

(เงินอุดหนุน)

เด็กเล็ก, ศูนย์การศึกษา

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

- หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท 1

เสริม (นม)

(นม) เพียงพอตลอดปี

7,425,300

7,906,300

8,417,900

8,941,000 นักเรียนได้

กองการศึกษา
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23 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

19,435,200 20,512,200 20,912,800
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22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

พิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100%

เพียงพอตลอดปีการศึกษา

- ร.ร.อนุบาลเมืองสระแก้ว

นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่

- ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

แข็งแรงสมบูรณ์

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว

เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็กถึงชั้นประถม

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาปีที่ 6 ได้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน

เพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4,691,200 4,931,400 5,172,500 5,417,600 เด็กเล็กถึงชั้น

เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปี

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 - 4

ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีการพัฒนาการทาง

- หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท 1

ที่ 6 มีอาหาร

- บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2

กลางวันรับประ- ได้สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
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24 สนับสนุนอาหารกลางวัน

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทาน ร้อยละ100
25 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เมืองสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

กลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

-โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

840,000

920,000 1,000,000 11,000,000 อุดหนุนอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
กลางวันสาหรับ เมืองสระแก้ว มีอาหาร

อนุบาลเมืองสระแก้ว

วัดสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

กลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

-โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

9,500,000

กลางวันรับประทาน

ร้อยละ 100

มีร่างกายแข็งแรง

10,160,000 10,880,000 11,600,000 อุดหนุนอาหาร

อนุบาลวัดสระแก้ว

(เงินอุดหนุน)

เด็กนักเรียน โรงเรียน

กองการศึกษา

กลางวันสาหรับ อนุบาลวัดสระแก้วมี

(เงินอุดหนุน)

เด็กนักเรียน

อาหารกลางวันรับประทาน

ร้อยละ 100
27 สนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด

เพื่อสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้มี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

คุณภาพ

- เงินเดือนและค่าจ้าง

2,196,900

2,297,500 2,429,800

2,662,100 สนับสนุนการ

ศึกษาปฐมวัย

การจัดการศึกษาปฐมวัยมี

กองการศึกษา

คุณภาพเพิ่มขึ้น

(เงินอุดหนุน)
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26 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล

เด็กนักเรียน

กองการศึกษา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เงินตอบแทนครูผู้สอนเด็กอนุบาล

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100

- เงินอุดหนุนรายหัวเด็กระดับอนุบาล
- ด้านครุภัณฑ์ด้านต่าง ๆ
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- เงินอุดหนุนเป็นค่าวัสดุพัฒนาเด็ก
ระดับอนุบาล
- เงินอุดหนุนเป็นค่าวัสดุประจา
ห้องเรียนระดับอนุบาล
- ค่าเวชภัณฑ์สาหรับเด็กอนุบาล
- ค่าวัสดุพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

ครู นักเรียน ในเขตเทศบาลมี

กองการศึกษา

และอาคารประกอบที่ใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียน

400,000

400,000

400,000

400,000 นักเรียน ครู

มีอาคารจัดการ สถานที่จัดกิจกรรมการเรียน

(เงินอุดหนุน)

จัดการเรียนการสอน

- เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของเด็ก

การสอน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1

เรียนการสอน

เยาวชน/ประชาชนในเขตเทศบาล

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียน

ร้อยละ 100

การสอน

จากกรมฯ

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
29 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

- ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ

ครองชีพชั่วคราวสาหรับผู้ดูแลเด็ก

พัฒนาเด็กเล็ก โอนจากส่วนราชการต่างๆ

และศูนย์เด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งเอง

-เงินสมทบประกันสังคม

ร้อยละ 80

-ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

สนับสนุนศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่าย
และศูนย์เด็กเล็กที่ อปท.
จัดตั้งเองมีความพร้อม

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
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28 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เพื่อให้นักเรียน ครูมีสถานที่ใช้การ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนได้ฝึก นักเรียนมีความรู้ด้านภาษา

-ค่าวัสดุรายหัวเด็กเล็ก
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-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 จัดสอนภาษาต่างประเทศใน

เพื่อฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษา

จัดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเพื่อรองรับ

อังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษากัมพูชา ภาษากัมพูชาในโรงเรียน เทศบาลจัด

ทักษะและสื่อสาร อังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษา หน่วยศึกษานิเทศ

เข้าสู่อาเซียน (AEC)

แก่นักเรียน โดยครูชาวต่างประเทศ

กิจกรรมเสริมทักษะ และประชุม

ภาษาต่าง

กัมพูชาสามารถสื่อสารใน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 หรือบุคลากรที่มีความรู้ความ

สัมมนาอบรมครูให้กับนักเรียน/

ประเทศได้

ชีวิตประจาวันได้

(บ้านเนินสมบูรณ์)

สามารถ

เยาวชนกลุ่มละ 50 คน

ร้อยละ 100

-เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/นักเรียนและ

จัดอบรมเด็ก/เยาวชน/นักเรียนเข้ารับ

ห่างไกลยาเสพติด

การอบรม ปีละ 1 ครั้ง จานวน 100 คน

ในสถานศีกษา

30,000

30,000

30,000

30,000 เด็ก เยาวชน

เด็ก/เยาวชน นักเรียนมีความ

กองการศึกษา

นักเรียนห่างไกล รู้เพิ่มมากขึ้น

(เงินอุดหนุน)

- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/นักเรียนมีความ

ยาเสพติด

รร.ท.1, รร.ท2

รู้ความสามารถขยายผลให้กับเด็กใน

ร้อยละ 100

(เงินอุดหนุน)
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31 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

(เงินรายได้)

ท้องถิ่น

สู่ความพอเพียง

พอเพียง จนสามารถนาไปปรับ

บ้านต้นแบบพอเพียง ชุมชนที่อยู่ใน
เขตบริการของโรงเรียน 6 ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80

ประชาชนสานึกในพระมหา

กองการศึกษา

สามารถเป็นต้น กรุณาธิคุณและตระหนักถึง

โรงเรียนเทศบาล 1
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32 สืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็ก ๆ เพื่อให้ความรู้หลักปรัชญาเศษฐกิจ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

แบบตามหลัก

ความห่วงใยของพระบาท

กะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียน

ปรัชญาเศรษฐกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีชีวิต

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

พอเพียง

(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์)

ประจาวันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กมีทักษะใน

เด็กสามารถเรียนรู้และมี

กองการศึกษา

การวิเคราะห์

ทักษะที่ดีด้านวิทยาศาสตร์

(เงินรายได้)

Edueation) โรงเรียนเทศบาล 1 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา (STEM Edueation)

คิดสร้างสรรค์

คณิตศาสาตร์ วิศวกรรม-

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ และเทคโนโลยี

รู้สะเต็มศึกษา (STEM

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูน

เด็กนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการฝึก

1,499,655

-

-

-

ปฏิบัติทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
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33 ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการ

คณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
ร้อยละ 80

เด็กมีทักษะใน

เด็กสามารถเรียนรู้และมี

กองการศึกษา

การวิเคราะห์

ทักษะที่ดีด้านวิทยาศาสตร์

(เงินรายได้)

Edueation) โรงเรียนเทศบาล 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา (STEM Edueation)

คิดสร้างสรรค์

คณิตศาสาตร์ วิศวกรรม-

(บ้านลัดกะสัง)

ด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ และเทคโนโลยี

รู้สะเต็มศึกษา (STEM

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูน
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

เด็กนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

1,499,655

-

-

-

คณิตศาสตร์
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34 ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการ

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
ร้อยละ 80
รวม

34 โครงการ

-

-

72,170,610

72,080,900

74,389,900

87,247,000

-

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ้างเหมาจัดทาทะเบียนฐานข้อมูล จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจัดทาทะเบียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

138,000

138,000

138,000

138,000 จัดทาทะเบียน

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

เวชระเบียนสถิติข้อมูลผู้มารับ เข้าสู่ระบบไปยัง รพ.แม่ข่าย รพ.สมเด็จ ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบฐาน

ฐานข้อมูลแล้ว

ความเรียบร้อยและมี

บริการในศูนย์บริการ

เสร็จ 100 %

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สาธารณสุข

พระยุพราชสระแก้ว และพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารด้วย

ฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 180

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

คน/เดือน

เพื่อจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการ

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการส่ง

สาธารณสุขชุมชนในพื้นที่

สาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

เสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม

ด้านการสาธารณสุข ความเรียบร้อยและมี

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้ว เช่น การส่งเสริมสุขภาพ

โรคและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน

ในพื้นที่เขตเทศบาล ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การป้องกันและควบคุมโรคและสิ่ง

เมืองย่อยที่ 1-20

2 จ้างเหมาบริการด้าน

แวดล้อม

180,000

180,000

180,000

180,000 มีการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

เมืองสระแก้ว
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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1 จ้างเหมาบริการจัดทา

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ฝึกอบรมเครือข่ายแกนนาด้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

500,000

50,000

500,000 -เครือข่ายฯ มี เครือข่ายแกนนาสุขภาพภาค

ศึกษาดูงานของเครือข่าย

ประชาชนได้เพิ่มพูนความรู้และฝึก

สุขภาพภาคประชาชน จานวน

แกนนาด้านสุขภาพภาค

ทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยน 130 คน

ประชาชน

เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์เพื่อนา

-เครือข่ายฯ ได้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง

รับทักษะและมี

กลับไปดูแลตนเองและ

และประชาชนในชุมชน

ประสบการณ์

ประชาชนในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ

ความรู้เพิ่มขึ้นไม่ ประชาชนมีความรู้และทักษะ
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3 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ เพื่อให้เครือข่ายแกนนาสุขภาพภาค

(ผลผลิตของโครงการ)

น้อยกว่าร้อยละ 90 ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ร้อยละ 100
-เครือข่ายฯ นาความ

รู้ที่ได้รับกลับไป
ถ่ายทอด ร้อยละ 90

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้

200,000

200,000

200,000

200,000 โรคไข้เลือดออก สามารถวางแผนป้องกัน

กองสาธารณสุขฯ

ลดลง ร้อยละ 70 ควบคุมโรคได้เหมาะสมกับ

เลือดออกในชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20
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4 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

สถานการณ์ และประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความรู้ มีความ
เข้าใจสามารถดาเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคได้เอง
อย่างต่อเนื่อง

โรคติดต่อ

เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรค

- อบรมแกนนาชุมชน ชุมชนละ

40,000

40,000

40,000

40,000 ผู้เข้ารับการอบรม -สามารถควบคุมการแพร่

2 คน รวม 40 คน

มีความรู้ด้านการ ระบาดของเชื้อโรคได้

- อบรมแกนนาในโรงเรียนและ

ป้องกันควบคุม

-ประชาชนมีความรู้สามารถ

กองสาธารณสุขฯ
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5 รณรงค์ควบคุมและป้องกัน

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน

โรคติดต่อ

ดูแลตนเอง ครอบครัว ให้

รวม 6 คน

ร้อยละ 100

ปลอดภัยจากการป่วยด้วย
โรคติดต่อชนิดต่างๆ

6 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักและ

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

จานวน 60 คน

90,000

90,000

90,000

90,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมีความตระหนักถึง
มีความรูแ้ ละตระหนัก

พิษภัยอันตรายร้ายแรงของ

ถึงพิษภัยของ

ยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเอง

กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติด 100 % ลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด
เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการ

60,000

60,000

60,000

60,000

แกนนาชุมชนเมือง แกนนามีศักยภาพและพึ่งพา

ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผน

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ย่อยที่ 12 (บ้าน ตนเองได้ในการบริหารจัดการ

ปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ให้แก่ แกนนาในชุมชน

คลองจาน) มีความ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

(Local Agenda 21 : LA 21)

เมืองย่อยที่ 12 (บ้านคลองจาน)

รู้ด้านการจัดการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว

จานวน 50 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นภายใต้แนวคิดหลัก

อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

กองสาธารณสุขฯ
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7 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนา

และสิ่งแวดล้อม 3 มิติ สู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ร้อยละ 100

อาหาร

การอาหาร ตลาด และแผงลอยจาหน่าย

- แผงลอยจาหน่ายอาหาร

40,000

40,000

40,000

40,000

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/

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

มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

กองสาธารณสุขฯ
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8 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล -เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบ - ผู้ประกอบการร้านอาหาร

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

- ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

จานวน 80 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

80,000

80,000

80,000

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ตัวแทนเยาวชน ประชาชนหรือผู้นา

ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน -ชุมชน 20 ชุมชน ที่ผ่านการ กองสาธารณสุขฯ

บริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี

จัดการขยะที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนทั้ง

ชุมชนที่มีถิ่นพักอาศัยอยู่ในเขต

ได้รับความรู้ด้าน อบรมนาความรู้ในการจัดการ

โดยกิจกรรม 3R

20 ชุมชน

เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมือง

การบริหารจัดการ ขยะ การผลิตน้าหมัก

ย่อยที่ 1-20 ชุมชนละ 10 คน

ขยะ ร้อยละ 100 จุลินทรีย์ฯไปใช้ให้เกิด

รวมจานวน 200 คน
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9 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ - เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการบริหาร

ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน
-เทศบาลเมืองสระแก้วเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบได้

ในเขตเทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000 อสม.จานวน

ประชาชนในชุมชน จานวน

ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูล - จานวน 20 ชุมชน ๆ ละ 15,000

20 ชุมชน ได้รับ 20 ชุมชน ได้รับบริการด้าน

ฐาน ภายใต้ 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

การสนับสนุนงบ สาธารณสุข ภายใต้ 3 กลุ่ม

บาท เพื่อดาเนินงานใน 3 กลุ่ม

1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กิจกรรม

ประมาณในการ กิจกรรม

2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง

ดาเนินงานด้าน

ต่างๆ

สาธารณสุขมูล-

3. การจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้น

ฐานครบถ้วน

ใน ศสมช.

ร้อยละ 100

กองสาธารณสุขฯ
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10 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณสาหรับ อสม. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ อสม.

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สาธารณสุขเทศบาล

สาธารณสุขให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

อาคารศูนย์บริการ

มีพื้นที่สาหรับบริการ

ชั้น 2 และปรับปรุง/ซ่อมไฟฟ้า

สาธารณสุขอยู่

ประชาชนเพิ่มขึ้น

ภายในอาคารศูนย์บริการ

ในสภาพดี พร้อม

สาธารณสุข

ใช้สาหรับบริการ
ประชาชน

รวม

11

11 โครงการ

-

-

1,428,000 1,628,000 1,178,000 1,628,000

-

-

-
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11 ซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การด้านการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

จ้างเหมาบริการในศูนย์กาจัดขยะ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้ว มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จ้างเหมาบริการ

การดาเนินงานของระบบ

ในศูนย์กำจัดขยะ

กาจัดขยะมูลฝอยเข้มแข็งมี

มูลฝอยแบบครบ

ประสิทธิภาพ

กองช่าง
(งานกาจัดขยะ
มูลฝอยฯ)

วงจรเทศบาลเมือง

สระแก้ว
ร้อยละ 100%
2 จ้างเหมาบริการรักษาความ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา

จ้างเหมาบริการรักษาความ

สะอาดถนนในเขตเทศบาล

ความสะอาดถนนในเขตเทศบาล

สะอาดถนนในเขตเทศบาล

เมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ้ำงเหมำบริกำร

ถนนในเขตเทศบาลเมือง

รักษาความสะอาด สระแก้วมีความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมือง เรียบร้อย
สระแก้ว ร้อยละ 100%

กองช่าง
(งานกาจัดขยะ
มูลฝอยฯ)
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1 จ้างเหมาบริการในศูนย์กาจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์กาจัด

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การด้านการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บ ขน จ้างเหมาบริการเก็บ ขน ขยะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,700,000 จ้างเหมาบริการ

การแพร่กระจายของเชื้อโรค

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

เก็บ ขน ขยะมูลฝอย ลดน้อยลง และพื้นที่ในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

และสิ่งปฏิกูลในเขต

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้วมีสภาพ

กองช่าง
(งานกาจัดขยะ
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3 จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะ

วัตถุประสงค์

มูลฝอยฯ)

เทศบำลเมืองสระแก้ว แวดล้อมที่ดี

ร้อยละ 100

4 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานตัดหญ้า จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่ง

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000 จ้างเหมาบริการ

ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์ในเขต

กองช่าง

ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาความ

ตัดแต่งกิง่ ไม้ และทาความสะอาด

กิ่งไม้และทาความสะอาดที่

ตัดหญ้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีความ (งานสวนสาธารณะ)

สะอาด ที่สาธารณะในเขต

ที่สาธารณะในเขตเทศบาล

สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง

และทำควำมสะอำด ร่มรื่นและสวยงาม

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

ที่สาธารณะฯ
ร้อยละ 100

1. เพื่อป้องกันการชะล้างและ

ปลูกหญ้าแฝกในบริเวณริมสระขวัญ

การพังทลายของหน้าดิน

จานวน 2,400 ต้น และบริเวณ

10,000

10,000

10,000

10,000 ลดการพังทลาย

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพื้นที่ ริมสระหลวงบ้านหนองกะพ้อ
การปลูกหญ้แฝกให้มากขึ้น

1. ลดการพังทลายของ

ของหน้าดิน

หน้าดินบริเวณริมสระขวัญ

ร้อยละ 100

และริมสระหลวงบ้าน

จานวน 6,480 ต้น

กองช่าง

หนองกะพ้อได้
2. ประชาชนในเขตเทศบาล
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
5

5 โครงการ

-

-

9,410,000

9,410,000

9,410,000

9,410,000

-

-

-
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5 ปลูกหญ้าแฝก

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

พิษสุนัขบ้า

รวม

1 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อ สุนัข จานวน 2,500 ตัว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

95,000

95,000

95,000

95,000 เขตเทศบาลปลอด ไม่มีประชาชนเสียชีวิตด้วย

เนื่องเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

โรคพิษสุนัขบ้า

สุนัข

ร้อยละ 100

-

-

95,000

95,000

95,000

95,000

-

กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า

-

-
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1 ควบคุมและป้องกันโรค

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้าประปา

ประปาภายในเขตเทศบาล

น้าสะอาด ส้าหรับใช้อุปโภค-

ให้แก่ชุมชนที่ไม่มีน้าประปาใช้ในชุมชน

ในการอุปโภค-

เมืองสระแก้ว

บริโภค

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

บริโภค ร้อยละ 100

2 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
สระแก้ว

ด้าเนินการประเมินผลและปรับปรุง ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง

10,000

10,000

10,000

1,000,000 ประชาชนได้มีน้าใช้ ท้าให้ประชาชนมีน้าสะอาด

10,000 ประชาชนได้ใช้

ส้าหรับใช้อุปโภค-บริโภค

ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว

ประโยชน์สิ่งปลูก ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 สระแก้ว

สร้างอย่างถูกต้อง สามารถประกาศเป็น

(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2)

ตามวัตถุประสงค์ กฎกระทรวงใช้
ของผังเมือง

กองช่าง

กองช่าง
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1 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้า

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 31 ซอย 2

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 576.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

(บ้านเนินสมบูรณ์)
4 ก่อสร้างถนน คสล. ในสวน

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 680,000

-

-

-

สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ในการเข้ามาออกก้าลังกายภายใน

195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 975.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

328.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,312.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนที่มาใช้

ประชาชนที่มาขอรับบริการ

ต่อจากถนนเดิม

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

900,000

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง
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5 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

กองช่าง

-145-

3 ก่อสร้างถนน คสล.

(บ้านเนินสมบูรณ์)
6 ก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการมา

ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 เมตร พืนที่

2,000,000

-

-

อเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ ติดต่อขอรับบริการของประชาชน

ไม่น้อยกว่า 2,870.00 ตร.ม. ตามแบบ

บริการได้รับความ ได้รับความสะดวกในการใช้

นันทนาการ

แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

สะดวกจากอาคาร พืนที่ มีความเป็นระเบียบ

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สถานที่

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

7 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 3 ซอย 3

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

280,000

-

-

-

เรียบร้อยและความสวยงาม

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

-147- -147-

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 และความสวยงาม

กองช่าง

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านโคกก้านัน)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

8 ก่อสร้างโรงจอดรถส้านักงาน เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 1,065,000

-

-

-

ประชาชนที่มา

ท้าให้มีสถานที่จอดรถให้กับ

ยาว 30.00 เมตร จ้านวน 2 หลัง

ติดต่อราชการมี ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานที่จอดรถ

กองช่าง

ร้อยละ 100

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

2,600,000

-

-

-

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

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ASPHALT CONCRETE ไม่น้อยกว่า 6,888

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

-148- -148-

9 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
800,000

-

-

-

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

(บ้านตลาดสระแก้ว)

80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

เชื่อมถนนเทศบาล 19

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว
66.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

กองช่าง

-149- -149-

10 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,254,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4 ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 2,087.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

ไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

(บ้านตลาดสระแก้ว)

ASPHALT CONCRETE ไม่น้อยกว่า 3,300

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้มี

เกิดความสวยงามบริเวณคูน้า

กองช่าง

-150- -150-

11 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้า (อบจ.เดิม) เพื่อให้เกิดความสวยงาม ประชาชน ก่อสร้างถนนวิ่งออกก้าลังกาย คสล. ขนาด
ถนนเทศบาล 19

มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

-

600,000

-

-

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา

สถานที่ออกก้าลัง เป็นที่พอใจต่อผู้พบเห็นและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ออกก้าลังกาย

0.10 เมตร หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อย

กาย ร้อยละ 100 ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน

(ตลาดสระแก้ว)

กว่า 690.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

กองช่าง

ออกก้าลังกาย

วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร

-

450,000

-

-

น้าระบายได้ดีไม่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 เทศบาลเมืองสระแก้ว

ยาว 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

ท่วมขังในบริเวณ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ถนนเทศบาล 6 ฯ น้าไม่ท่วงขัง

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

14 ก่อสร้างรัวรอบอาคาร

กองช่าง

อย่างมีประสิทธิภาพ

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

เทศบาลเมืองสระแก้ว

กองช่าง

-151- -151-

เมืองสระแก้ว
13 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีภูมิทัศน์ที่สวย
งาม ร้อยละ 100
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ถนนเทศบาล 31 ซอย 4

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ใช้ในการสัญจร รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.

ไป - มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

(บ้านเนินสมบูรณ์)
16 ก่อสร้างถนน คสล. แยก

-

230,000

-

-

ประชาชนได้มีถนน ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ข้างโกดังไท้เชียง)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 10

-

500,000

-

-

กองช่าง

บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
17 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

-

490,000

-

-

ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

เทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

สุวรรณศรระหว่างถนน

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

(บ้านคลองจาน)

กองช่าง

-153- -153-

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ถนนเทศบาล 6

กองช่าง

-152- -152-

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)
15 ก่อสร้างถนน คสล.

ตัวชีว้ ัด

เรียบร้อย
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร

ถนนเทศบาล 26

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ต่อจากถนนลาดยางเดิม)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 1

1,250.00 ตร.ม.

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

(บ้านค้าเจริญ)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

19 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

-

-

875,000

-

กองช่าง

เรียบร้อย
-

-

700,000

-

กองช่าง

-154- -154-

18 ก่อสร้างถนน คสล.

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ใหม่คลองปูน ซอย 4 เชื่อม

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

ซอย 8

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4
(บ้านใหม่คลองปูน)

เรียบร้อย
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 31 ซอย 1

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 975.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

20 ก่อสร้างถนน คสล.

-154-

2561

(บ้านเนินสมบูรณ์)

-

-

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 7 ซอย 1

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

(ซอยอู่ช่างต้อม)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

800,000

-

กองช่าง

กองช่าง

-155- -155-

-

640,000

21 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 9

-

-

(บ้านหลังสุขศาลา)
22 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 18 เชื่อมหมู่บ้านธงชัย

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

(บ้านชาติเจริญ)

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบ

ก่อสร้างรัว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร

อเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ เรียบร้อยและความสวยงามบริเวณ ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
นันทนาการ (ต่อจากรัวเดิม)
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

รอบอาคารอเนกประสงค์ฯ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

-

-

-

-

270,000

1,100,000

-

-

ประชาชนที่มาติด ท้าให้อาคารอเนกประสงค์ฯ มี
ต่อราชการได้รับ ความปลอดภัยและเกิดความ
ความปลอดภัย
และมีภูมิทัศน์ที่สวย

สวยงามต่อผู้มาติดต่อราชการ

กองช่าง

กองช่าง

-156- -156-

23 ก่อสร้างรัวรอบอาคาร

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

งามร้อยละ 100

24 ก่อสร้างถนนดิน แยกถนน

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

เทศบาล 14 เชื่อมถนน

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ยาว 1,500.00 เมตร หรือมีพืนที่ผิวจราจร

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย

เทศบาล 18

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6

-

-

300,000

-

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเทศบาล 10 ซอย 10

เพื่ออ้านวยควาสะดวกแก่ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

-

-

170,000

-

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

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)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

ถนนเทศบาล 26 ซอย 8

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 1

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ

26 ก่อสร้างถนน คสล.

(บ้านค้าเจริญ)

-

-

280,000

-

กองช่าง

กองช่าง

27 ป้ายบอกชื่อถนนซอยภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ติดตังป้ายบอกชื่อถนน ซอย ภายในเขต

-

-

-

ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง เทศบาลเมืองสระแก้ว กว้าง 0.35 เมตร

28 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.
ซอย 4 บ้านหนองปรือ

จากป้ายบอกชื่อซอย

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่ม

ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง

มากขึน

4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15

กองช่าง

ชื่อเขตซอยที่ชัดเจน จะได้รับความสะดวกในการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ทราบจุดหมายเขตซอยอย่างชัดเจน ยาว 1.05 เมตร จ้านวน 100 ป้าย
(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2)

1,000,000 ประชาชนได้ทราบ ประชาชนในพืนที่และผู้สัญจร

ร้อยละ 100

เดินทางโดยทราบจุดเขตซอย
ได้อย่างชัดเจน

-

-

-

600,000 ประชาชนได้มี

ถนนใช้ในการ

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

-158- -158-

เรียบร้อย
เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง

-157- -157-

(บ้านชาติเจริญ)

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

เมตร หรือมีพืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า

สัญจรไป-มา

(บ้านใหม่คลองปูน)

800.00 ตร.ม.

ร้อยละ 100

29 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร

-

-

-

500,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

บ้านใหม่คลองปูน ซอย 2/1

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

พืนที่คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ

(บ้านใหม่คลองปูน)

กองช่าง

-159- -159-

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรียบร้อย
30 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่ม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

มากขึน

ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ถนนใช้ในการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 7

พืนที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

(บ้านศูนย์การค้าสระแก้ว

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ซอยเทศบาล 25

-

-

-

1,280,000 ประชาชนได้มี

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขัง

600,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความสะดวก

206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้นที่

ถนนใช้ในการ

รวดเร็ว ปลอดภัย น้าไม่ท่วมขัง

คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 824.00 ตร.ม.

สัญจรไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

และบ้านเมืองเป็นระเบียบ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว

เทศบาล 1 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

31 ก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน
(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 15
(บ้านหนองเสม็ดเหนือ)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

-

-

-

กองช่าง

-160- -160-

เมืองทอง)

เรียบร้อย

-161-

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนเทศบาล 12 โดยท้าการปู

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
1,000,000 ประชาชนได้มี

ท้าให้การจราจรมีความ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ในการสัญจรไป-มา และเพื่อให้มี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนใช้ในการ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เทศบาล 12 (ซอยเนินกลอย)

ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 115.00

สัญจรไป-มา

น้าไม่ท่วมขังช่วยแก้ไขปัญหา

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 8

เมตร หนา 0.05 เมตร

ร้อยละ 100

ฝุ่นละอองและบ้านเมืองเป็น

บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

กองช่าง

-161-

32 ก่อสร้างปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์

ระเบียบเรียบร้อย

230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนที่จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,437.50 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.

-

-

-

930,000 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

ร้อยละ 100

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่

-162- -162-

33 ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน

เรียบร้อย

คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,356.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 18

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขต

วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ยาว 340.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

-

ได้ลดปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพ น้าไม่

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

น้าท่วมขังและ

ท่วมขัง

-

-

970,000 ประชาชนในพืนที่ ท้าให้การระบายน้าเป็นไป

กองช่าง

-163- -163-

34 วางท่อระบายน้า คสล.

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ป้องกันน้าท่วม
ร้อยละ 100

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ

35

-

-

-

3,000,000 ประชาชนได้มี

สวนสาธารณะสระแก้ว-

สระแก้ว-สระขวัญให้เป็นแหล่งท่อง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สวนสาธารณะ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เที่ยวที่สวยงามเชิงประวัติศาสตร์

(รัชกาลที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่สวยงามไว้เป็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรมเชิง

(รัชกาลที่ 1) พร้อมปรับปรุง

รวม

ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ

เพื่อดึงดูดนัก

สระแก้ว-สระขวัญ

ท่องเที่ยวและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

พักผ่อนหย่อนใจ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

35 โครงการ

-

-

10,989,000 4,380,000

6,145,000 10,890,000

-

กองช่าง

สระขวัญมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ประวัติศาสตร์

-

-

-164-

35 ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ

ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนได้มี

สวนสาธารณะสระแก้ว-

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

สระแก้ว-สระขวัญให้เป็นแหล่งท่อง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สวนสาธารณะ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เที่ยวที่สวยงามเชิงประวัติศาสตร์

(รัชกาลที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่สวยงามไว้เป็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรมเชิง

(รัชกาลที่ 1) พร้อมปรับปรุง

รวม

(ผลผลิตของโครงการ)

ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ

เพื่อดึงดูดนัก

สระแก้ว-สระขวัญ

ท่องเที่ยวและ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

พักผ่อนหย่อนใจ

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

ร้อยละ 100

35 โครงการ

-

-

19,888,000 10,750,000 14,280,000 23,770,000

-

กองช่าง

สระขวัญมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ประวัติศาสตร์

-

-

-164-

35 ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งหม้อแปลง ทาให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ภายใน

ต่าง ๆ บริเวณอาคารเอนก

อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณอาคาร

และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยดาเนินการ

ไฟฟ้า จานวน 1

อาคารและภายนอกอาคาร

ประสงค์เพื่อการกีฬาและ

เอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ

ก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จานวน

เครื่อง และ

เอนกประสงค์เพื่อการกีฬา

สันทนาการเทศบาลเมือง

สันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

1 เครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณ

อุปกรณ์ครบถ้วน และสันทนาการเทศบาล

สระแก้ว

อาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ

สานักปลัด
เทศบาล

เมืองสระแก้วอย่างเพียงพอ

สันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม

1 โครงการ

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-
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1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุมี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการดาเนิน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย

สูงอายุ

ชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพ รายได้และ

สุขภาพ การนันทนาการ และ

คุณภาพชีวิตที่

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

นันทนาการ

อบรมอาชีพเสริม ปีละ 1 ครั้ง

ดีขึ้น ร้อยละ 80

2 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแล

เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง

จัดอบรม/กิจกรรมให้กับผู้พิการ

สุขภาพและการพัฒนา

ร่างกายและจิตใจให้กับคนพิการ

และผู้ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาล

กิจกรรมมีสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ปีละ 1 ครั้ง

ดีทั้งทางร่างกาย

แข็งแรง มีคุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

บ้านใหม่คลองปูน

คุณภาพชีวิตของคนพิการ

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้พิการที่เข้าร่วม คนพิการมีสุขภาพแข็งแรงดี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

และจิตใจ

บ้านใหม่คลองปูน

ร้อยละ 80

2 โครงการ

-

-

70,000

70,000

70,000

70,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-
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1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีรายได้ในการดารงชีวิต ผูส้ ูงอายุได้รบั เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

14,040,000 15,120,000 16,200,000 17,280,000 ผูส้ ูงอายุได้รบั

ผูส้ ูงอายุได้รบั การช่วยเหลือ

ปีละ 150 คน ดังนี้

การช่วยเหลือและ เพิ่มรายได้ เพื่อนาไปใช้จ่าย

- ปี 2561 จานวน 1,950 คน

มีรายได้นาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต

- ปี 2562 จานวน 2,100 คน

จ่ายในการดาเนิน

- ปี 2563 จานวน 2,250 คน

ชีวิต ร้อยละ 80

- ปี 2564 จานวน 2,400 คน

กองสวัสดิการ
สังคม
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1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ผูป้ ่วยเอดส์

รวม

3 โครงการ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

174,000

198,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ผูป้ ่วยเอดส์ได้รบั เงิน

กองสวัสดิการ

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ผปู้ ่วยเอดส์มีรายได้ในการ

ผูป้ ่วยเอดส์ได้รบั เบี้ยยังชีพ เพิ่มขึ้น

126,000

150,000

ดารงชีพ

ปีละ 4 คน ดังนี้

การช่วยเหลือและ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไปใช้

- ปี 2561 จานวน 21 คน

มีกาลังใจ มีรายได้ จ่ายในการดาเนินชีวิต

- ปี 2562 จานวน 25 คน

เพื่อนาไปใช้จ่ายใน

- ปี 2563 จานวน 29 คน

การดาเนินชีวิต

- ปี 2564 จานวน 33 คน

ร้อยละ 80

เพื่อให้ผพู้ ิการมีรายได้ในการดารงชีพ

-

ผูพ้ ิการได้รบั เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ

2562

ตัวชี้วัด

2561

2563

2564

3,360,000 3,936,000 4,512,000 5,088,000 ผูพ้ ิการได้รบั การ ผูพ้ ิการได้รบั การช่วยเหลือ

เพิ่มขึ้นปีละ 60 คน ดังนี้

ช่วยเหลือและมี เพิ่มรายได้ เพื่อนาไปใช้จ่าย

- ปี 2561 จานวน 350 คน

รายได้เพื่อนาไป ในการดาเนินชีวิต

- ปี 2562 จานวน 410 คน

ใช้จ่ายในการ

- ปี 2563 จานวน 470 คน

ดาเนินชีวิต

- ปี 2564 จานวน 530 คน

ร้อยละ 80

-

17,526,000

19,206,000 20,886,000

22,566,000

-

-

สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

-
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3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมี

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ความรู้และทักษะในการดาเนินงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 คณะกรรมการ

ปีละ 1 รุ่น จานวน 20 ชุมชน

กรรมการสตรีมีความรู้และ

สตรีมีความรู้และ ทักษะการดาเนินงานบริหาร

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 4

- เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อ

ทักษะเพิ่มขึ้น

บ้านใหม่คลองปูน

ต้านการทุจริต เน้นปรับเปลี่ยนฐาน

ร้อยละ 80

กองสวัสดิการ
สังคม

กลุ่มสตรี

ความคิดของคนในทุกภาคส่วน
2 พัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และทักษะความ

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขต

สามารถของเด็กและเยาวชน

เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง จานวน

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12
บ้านคลองจาน

50 คน

20,000

20,000

20,000

20,000 เด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความ
มีความรู้ ความ

สามารถในการดาเนิน
กิจกรรม

สามารถเพิ่มขึ้น

สาหรับเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 70

กองสวัสดิการ
สังคม
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1 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้เพิ่มพูน สัมมนาคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
900,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

900,000

50,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

กรรมการชุมชนมีความรู้
กรรมการชุมชนมี

ความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่
คณะกรรมการชุมชน

กองสวัสดิการ
ความสามารถในการเป็น

และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

ความรู้ความ

20 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น

สามารถในการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12

- เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกการ

บ้านคลองจาน

ต่อต้านการทุจริต

เป็นผูน้ าได้ดี

- เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ร้อยละ 70
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3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

ตัวชี้วัด

สังคม
ผูน้ าได้ดี

ของคนในทุกภาคส่วน

100,000

100,000

100,000 ผูเ้ ข้าอบรมนา

ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้

กองสวัสดิการ

ความรู้นาไป

เพิ่มขึ้น ทาให้ชีวิตมีความเป็น

สังคม

และ 12

ประกอบอาชีพ

อยูด่ ีขึ้น

เพื่อให้สตรี เยาวชน และประชาชน

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง

อาชีพเสริมรายได้

(บ้านชาติเจริญ, บ้านหลังสุข

ร้อยละ 70

ศาลา และบ้านคลองจาน)

รวม

4 โครงการ

-

-

1,070,000

220,000

1,070,000

220,000

-

-

-
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100,000

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6,9 ผูส้ นใจมีทักษะความรู้นาไปประกอบ

4 ฝึกอบรมอาชีพชุมชน

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์
ฝึกอบรมทบทวนอาสามัครป้องกันภัย

(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมทบทวนอาสามัครป้องกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

300,000

-

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

ป้องกันภัยพลเรือนเทศบาล

ฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง

ป้องกันภัยฝ่าย

สระแก้ว จานวน 30 คน

พลเรือนมีความรู้ เทศบาลเมืองสระแก้วมี

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

1 โครงการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เทศบำล

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

บ้านเนินสมบูรณ์

รวม

สำนักงำนปลัด

อาสาสมัคร

งานเพิ่มมากขึ้น

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-
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1

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2563

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- นักกีฬาได้ประสบการณ์

กองการศึกษา

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80

-เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและ

จัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล

"เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ"

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมืองสระแก้ว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

- เพื่อเป็นการยกระดับการเล่นกีฬาใน

- ฟุตบอล

มีสุขภาพแข็งแรง

(บ้านเนินสมบูรณ์)

ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานดีขึ้น
-เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน

- ตะกร้อ
- เปตอง

และมีความสามัคคี เข้วร่วมการแข่งขันเป็น

และประชาชนในท้องถิ่นได้รับ

- กีฬาพื้นบ้าน

ประสบการณ์จากการเล่นกีฬา

เยาวชน ประชาชน จากการแข่งขัน

-เยาวชนและประชาชน
จานวนมาก
-เยาวชนและประชาชนมี
คุณภาพร่างกายแข็งแรง

- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนปลอด

-นักกีฬามีความสามัคคี

ยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สนินสนมกลมเกลียวกัน

-เพื่อให้เทศบาลเมืองสระแก้วเป็น

มากยิ่งขึ้น

(เงินได้ราย)
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1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000 ผู้บริหาร สมาชิก คณะผู้บริหาร/พนักงาน/

ศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬา
สระแก้ว

- เพื่อสร้างความสามัคคีของคณะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

60,000

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วม

สภาและพนักงาน เจ้าหน้าที่/พนักงานครู

และพนักงานเทศบาล

โครงการแข่งขัน

เทศบาลมีความ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังค่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เยาวชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วม

แห่งประเทศไทย

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน

(เงินได้ราย)

สามัคคีและมีสุข- เมืองสระแก้วมีความ

นิยมที่ดีต่อการกีฬา
3 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

กองการศึกษา
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2 แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัด

ภาพดี ร้อยละ 100 สามารถด้านกีฬาเพิ่มขึ้น

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร

200,000

200,000

200,000

ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 ครั้ง

130,000 นักเรียนเข้าร่วม นักเรียน/เยาวชนได้รับการ
โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการ

ร้อยละ 100

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น

กองการศึกษา
(เงินได้ราย)

นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ลอยกระทง
5 จัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์
6 จัดงานสืบสานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

จัดงานลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง

200,000

ของไทย

ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน

ร้อยละ 90

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

150,000

200,000

จัดงานวันสงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง

ของไทย

ในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

80,000

150,000

200,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

80,000

150,000

200,000

80,000

150,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

จัดงานทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ของไทย

ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม ของ

80,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต
ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมี

ทุกปี จานวนผู้เข้าร่วม 350 คน

ร้อยละ 80

ความพึงพอใจและมีผู้มา

กองการศึกษา
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4 จัดงานสืบสานประเพณี

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เข้าร่วมงาน
ท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

เด็กและประชาชนในเขตเทศบาล

ของไทย

ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต
ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

กองการศึกษา
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7 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ของไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทาง

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

ด้านศาสนา ประเพณีท้องถิ่นที่ร่วม
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม 200 คน
8 จัดงานสืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

สระแก้ว

จัดแห่เทียนเข้าพรรษา ปีละ 1 ครั้ง

ของสังคมไทย

ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8

ประเพณีไทย

เทศบาลที่มาร่วมงานมีความ

จานวนผู้เข้าร่วม 350 คน

ร้อยละ 80

พึงพอใจและมีผู้มาเข้าร่วมงาน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศาลหลักเมือง

ประชาชนในเขตเทศบาล จานวน

50,000

200,000

50,000

200,000

50,000

200,000

50,000 ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์ จานวนประชาชนในเขต

200,000 ผู้เข้าร่วมเฉลิม

(เงินรายได้)

ประชาชนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

และชาวจังหวัดสระแก้วได้

(เงินรายได้)

จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของ 20 ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม

ฉลองและเคารพ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โครงการสมโภชศาลหลักเมือง

บูชาศาลหลักเมือง สักการะบูชาศาลหลักเมือง

และใกล้เคียง

ร้อยละ 80

จังหวัดสระแก้ว จานวนผู้เข้าร่วม

กองการศึกษา
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9 สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัด

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดี

และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

500 คน
10 เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

40,000

40,000

40,000

40,000 ประชาชนได้ส่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

− เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

− พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียน

เสริมและอนุรักษ์ ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ธรรมชาติ

− เพื่อสร้างจิตสานึกในการรักและ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ร้อยละ 80

หวงแหนธรรมชาติ

สระแก้ว จานวน 150 คน

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีรักความ

- จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ

สามัคคี มีระเบียบวินัยอันดี และ

ของเด็ก เช่น วิ่งผลัดกระสอบ

ร้อยละ 90

เทศบาลมีความกล้าแสดง

ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ

เก้าอี้ดนตรี เกมต่างๆ วาดภาพ

ได้เข้าร่วม

ออก และประชาชนมี

ของเด็ก

ระบายสี เป็นต้น มีเด็ก เยาวชนเข้า

กิจกรรมการ

ความชื่นชอบการแสดง

ร่วมโครงการฯ ประมาณ 1,000 คน

ละเล่นต่างฯ

ออกของเด็ก

250,000

250,000

250,000

กองการศึกษา
(เงินรายได้)

ประจาจังหวัดสระแก้ว

250,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต

กองการศึกษา
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11 วันเด็กแห่งชาติ

− เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดสระแก้ว − พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,480,000

1,480,000

1,480,000

1,410,000

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

- ค่าของรางวัลสาหรับเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม ,- ค่าอาหารและเครื่องดิ่ม
- ค่าเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์
เช่น เต้นท์ เก้าอี้
รวม

11 โครงการ

-

-

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ปี 2564

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

4

100,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25,000

1

25,000

1

1

25,000

4

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

300,000

1

รวม

25,000

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข

1

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 แผนงานการพาณิชย์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

1

300,000

300,000

1

300,000

1

300,000

300,000

1

1

300,000

300,000

4

4

1,200,000

1,200,000
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2 แผนงานงบกลาง

1

51,100

1

51,100

1

51,100

1

51,100

4

204,400

1

51,100

1

51,100

1

51,100

1

51,100

4

204,400

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

รวม

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

รวมทั้งสิ้น

4

476,100

4

476,100

4

476,100

4

476,100

16

1,904,400

รวม

จานวน งบประมาณ จานวน

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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จานวน

รวม 4 ปี

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่ยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000 อปท.ที่ขอรับ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วม

25,000

อุดหนุน

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง

ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน โครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูล

ส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมอันเป็นสาธารณ

ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

ร่วมกันอย่างบูรณาการและ

ประโยชน์ ที่อยู่ในอานาจ

ขององค์กรปกครองส่วน

ประชาชนได้รับประโยชน์ใน

กองคลัง

ปกครองอาเภอ

การสนับสนุน ในกิจกรรมการบริหารจัดการ

หน้าที่ของเทศบาลและเป็น ท้องถิ่นระดับอาเภอ

ที่ว่าการ
เมืองสระแก้ว

ข้อมูลข่าวสาร

ไปตามระเบียบกฎหมายให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

รวม

1 โครงการ

-

-

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

-

-
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1 ศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสารการ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กร หน่วยงานของรัฐที่ดาเนิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ส่งเงินอุดหนุนโครงการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

ยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว

ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

รวม

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เสพ/
ผู้ค้าลดลง

การดาเนินงานป้องกันและ

กองสาธารณสุขฯ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
มีประสิทธิภาพ

ปีละ 1 ครั้ง

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

-

-
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1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินสาหรับ สนับสนุนงบประมาณให้

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

51,100

51,100

51,100

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่ยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน
อุดหนุน

51,100 สมาชิกฯ ได้รับ ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

การสงเคราะห์ สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทา

ที่เจ็บป่วย, เสียชีวิต ,

1 กองทุน

เป็นไปตาม

คลอดบุตร , บวช , ชราภาพ

กองสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ
สังคม

ความเดือดร้อนในการดารง

ชุมชนเทศบาล
เมืองสระแก้ว

ระเบียบกองทุนฯ ชีพและทาให้มีหลักประกัน
ความมั่นคงด้านสวัสดิการ

รวม

1 โครงการ

-

-

51,100

51,100

51,100

51,100

-

-

-

-
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1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพือ่ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชือ่ มโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัด โครงการอุดหนุนองค์กร

ท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างอุทยาน

สระแก้วเป็นการบูรณาการ ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด

พุทธมณฑลสระแก้ว

การทางานร่วมกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่ยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน

กองการศึกษา

จังหวัดสระแก้ว

-

-

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 อุดหนุน อปท. -ประชาชนในเขตจังหวัด

อุดหนุน

ร้อยละ 60

สระแก้วมีอุทยานพุทธ

สร้างอุทยานพุทธมณฑล

มณฑลประจาจังหวัด

สระแก้ว ร่วมกับจังหวัด

- เป็นการบูรณาการการ

สระแก้ว

ทางานร่วมกัน ระหว่าง
จังหวัดสระแก้วกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

1 โครงการ

-

-

100,000

100,000 100,000

100,000

-

-

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

12,700,000

4

12,700,000

4

12,700,000

4

12,700,000

16

50,800,000

4

12,700,000

4

12,700,000

4

12,700,000

4

12,700,000

16

50,800,000

0

0

0

0

0

0

1

2,995,000

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข

1

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 แผนงานการพาณิชย์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2,995,000

0

0

0

0

0

0

1

2,995,000

รวม

2,995,000
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รวม

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

#REF!

22,750,000

#REF!

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

#REF!

22,750,000

#REF!

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

5.2 แผนงานงบกลาง

0

0

0

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

#REF!

26,000,000

#REF!

58,500,000

#REF!

121,390,000

0

0

0

0

0

0

#REF!

26,000,000

#REF!

58,500,000

#REF!

121,390,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

#REF!

38,445,000

#REF!

26,840,000

#REF!

38,700,000

#REF!

71,200,000

#REF!

175,185,000

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0
14,140,000

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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รวม

14,140,000

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เรียนโรงเรียนเทศบาล 2

ในการเรียนการสอน

(บ้านลัดกะสัง) ชั้นล่างโล่ง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคาร

เพื่อให้มีห้องน้าใช้งานได้ตลอดและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

(บาท)

(บาท)

10,500,000

10,500,000

2563
(บาท)

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-นักเรียนมีห้องเรียนใน

กองการศึกษา

ห้องเรียน ตามแบบ สน.ศท.

เพียงพอ

การเรียนการสอน

(เงินอุดหนุน)

จานวน 2 หลัง ชั้นล่างโล่ง

สาหรับการ

-นักเรียน/ครูมีห้องใน

เรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียน

ร้อยละ 100

การสอน

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น

ก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้า

200,000

200,000

10,500,000

200,000

10,500,000 มีสถานที่

200,000 นักเรียนมีห้อง นักเรียน/ครู มีห้องน้าถูก

เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

เพียงพอ สะดวกในการใช้งานสาหรับ ให้ใช้งานได้ 10 ที่นั่ง

น้าใช้ได้เพียงพอ สุขลักษณะเพียงพอกับ

(รหัส สน.คท.4/12) โรงเรียน

นักเรียน

ร้อยละ 100

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ตามแบบ สน.คท.ส.10
จานวน 1 หลัง

การใช้งาน

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
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1 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่เพียงพอ

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อให้มีห้องน้าใช้งานได้ตลอดและ

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้า

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

200,000 นักเรียนมีห้อง นักเรียน/ครู มีห้องน้าถูก

เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

เพียงพอ สะดวกในการใช้งานสาหรับ ให้ใช้งานได้ 10 ที่นั่งตาม

น้าใช้ได้เพียงพอ สุขลักษณะเพียงพอกับ

(รหัส สน.คท.4/12) โรงเรียน

นักเรียน

ร้อยละ 100

แบบ สน.คท.ส.10

เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
ก่อนวัยเรียน

4 โครงการ

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

การใช้งาน

จานวน 1 หลัง

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีสถานที่เพียงพอต่อการจัด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

การเรียนการสอนก่อนวัยเรียน

-

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000 มีสถานที่เพียง เด็กเล็กได้รับการพัฒนา

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

พอต่อการเรียน การและมีสถานที่

จานวน 1 แห่ง

การสอน

เพียงพอต่อการเรียน

ร้อยละ 100

การสอน

-

12,700,000

12,700,000

12,700,000

12,700,000

-

-

กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

-

-188--189-

3 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคาร

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล 2,995,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ชุมชนเมืองย่อย เด็กเยาวชนและประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ชุมชนเมืองย่อยที่ 20

ป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็ก

พื้นยางสังเคราะห์ผสมยาง

ที่ 20 มีสนาม

(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)

เยาวชน และประชาชน

ธรรมชาติ ขนาด 20 x 40

ฟุตซอลสาหรับ ห่างไกลยาเสพติด

มีจิตใจ ร่างกายแข็งแรง

เมตร

เด็ก เยาวชนและ

ตามแบบแปลนเทศบาล

ประชาชนออก

เมืองสระแก้ว

กาลังกาย
จานวน 1 แห่ง

รวม

1 โครงการ

-

-

2,995,000

-

-

-

-

-

-
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1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร

ระบายนา ถนนเทศบาล 17

ในการสัญจรไป-มา และ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16
(ตลาดสระแก้ว)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,750,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ทาให้การจราจรมีความ
ใช้ในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

ไป-มา

นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข

เพิ่มมากขึนและแก้ไขปัญหา 2,850 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนา

ร้อยละ 100

ปัญหาฝุน่ ละออง

ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร

นาท่วมขังในเขตเทศบาล

ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 210 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

เมืองสระแก้ว

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรียบร้อย

พิกัดจุดเริ่มต้น 13° 49' 29" /102°
2' 54"
พิกัดจุดสินสุด 13° 49' 44" /102° 4' 23"

กองช่าง
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1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31 10,000,000

2562

2563

2564

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีถนน ทาให้การจราจรมีความ

ถนนเทศบาล 31

ประชาชนในการสัญจรไป- ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร

ใช้ในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5

มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้

ยาว 236.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ไป-มา

นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข

(บ้านเนินสมบูรณ์)

มาตรฐานเพิ่มมากขึน

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร

ร้อยละ 100

ปัญหาฝุน่ ละออง

ยาว 425.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

หรือคิดเป็นพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

เรียบร้อย

กองช่าง
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2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

6,610.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
เมืองสระแก้ว พิกัดจุดเริ่มต้น 13°
48' 15" /102° 5' 19" พิกัดจุดสินสุด
13° 48' 52" / 102° 8' 32"
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว

ถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมือง)

ประชาชนในการสัญจรไป- (สายเลี่ยงเมือง)

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้

(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2)

มาตรฐานเพิ่มมากขึน

10,000,000

-

-

-

ประชาชนได้มีถนน ทาให้การจราจรมีความ
ใช้ในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ไป-มา

นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข

ยาว 468.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ร้อยละ 100

ปัญหาฝุน่ ละออง

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ

ยาว 475.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

เรียบร้อย

กองช่าง
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3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หรือคิดเป็นพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
5,658.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว
พิกัดจุดเริ่มต้น 13°49' 37"/102° 2' 54"
พิกัดจุดสินสุด 13° 48' 56" / 102° 3' 40"

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

-

1,140,000

-

-

ประชาชนได้มีถนน ทาให้การจราจรมีความ

ท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล 22

ประชาชนในการสัญจรไป- ยาว 387 เมตร หนา 0.15 เมตร

ใช้ในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

(บ้านหนองนกเขา ซอย 22)

มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้

หรือมีพืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

ไป-มา

นาไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ไข

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 2

มาตรฐานเพิ่มมากขึนและ

1,548 ตร.ม. พร้อมวางท่อลอด

ร้อยละ 100

ปัญหาฝุน่ ละอองบ้าน

(บ้านหนองนกเขาพีทีที)

แก้ไขปัญหานาท่วมขังใน

เหลี่ยม (Box convert) 2 แห่ง

เมืองเป็นระเบียบ

กองช่าง
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4 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรียบร้อย

พิกัดจุดเริ่มต้น 13° 49' 29"/102° 4'16"

พิกัดจุดสินสุด 13° 49' 44" / 102°
4' 23"

ถนนเทศบาล 6

เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วมขัง

วางท่อระบายนา ขนาด ø 0.80 เมตร

-

13,000,000

-

-

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง

ประชาชนในพืนที่ ทาให้การระบายนาเป็น
ได้ลดปัญหา

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไม่ท่วมขัง

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20

1,800 เมตร ทัง 2 ฝัง่

นาท่วมขังและ

(บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2)

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ป้องกันนาท่วม

พิกัดจุดเริ่มต้น 13° 49' 19" / 102°

ร้อยละ 100

กองช่าง
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5 ก่อสร้างวางท่อระบายนา

03' 57"
พิกัดจุดสินสุด 13° 48' 30" / 102°

03' 27"

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 8.00 เมตร

-

-

18,000,000

-

ประชาชนได้มีถนนทาให้การจราจรมีความ

(ถนนสายเลี่ยงเมือง)

ประชาชนในการสัญจรไป- ยาว 1,838 เมตร หนา 0.20 เมตร

ใช้ในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ตังแต่ถนนเทศบาล 2/1

มา และเพื่อให้มีถนนที่ได้

หรือมีพืนที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า

ไป-มา

ช่วยแก้ไขปัญหาฝุน่

(ถนนบ้านลัดกะสัง)

มาตรฐานเพิ่มมากขึน

14,704 ตร.ม.

ร้อยละ 100

ละอองบ้านเมืองเป็น

ถึงถนนเทศบาล 6

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14

พิกัดจุดเริ่มต้น 13° 49' 37" / 102°

(บ้านลัดกะสัง)

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

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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6 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

2563

2564

-

-

8,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ทาให้การจราจรมีความ

กองช่าง

ประชาชนได้มี

ถนนเทศบาล 10

ประชาชนในเขตเทศบาล

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 80 เมตร

สะพานข้ามคลอง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 8

เมืองสระแก้วและเขต

ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

ในการสัญจรไป-มาช่วยแก้ไขปัญหาฝุน่

(บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย)

อบต.สระแก้วและอบต.

ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างที่ราวสะพาน

ได้สะดวก

ละอองบ้านเมืองเป็น

สระขวัญ สัญจรไป-มาหา

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ระเบียบเรียบร้อย

สู่กัน ชาวบ้านได้ใช้สะพาน

พิกัด 13° 48' 5" / 102° 3' 40"
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7 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระสทึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

เพื่อบรรทุกพืชผลทางการ
เกษตรนามาจาหน่ายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วและ
เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐาน

-

-

-

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 60 เมตร

6,000,000 ประชาชนได้มี

ทาให้การจราจรมีความ

บ้านลัดกะสัง

ประชาชนในเขตเทศบาล

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 14

เมืองสระแก้วและเขต อบต. ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

ในการสัญจรไป- ช่วยแก้ไขปัญหาฝุน่

(บ้านลัดกะสัง)

สระแก้ว และอบต.สระขวัญ ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างที่ราวสะพาน

ได้สะดวก

ละอองบ้านเมืองเป็น

สัญจรไป-มาหาสู่กัน

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร้อยละ 100

ระเบียบเรียบร้อย

ชาวบ้านได้ใช้สะพานเพื่อ

พิกัด 13° 49' 23" / 102° 2' 43"

กองช่าง

สะพานข้ามคลอง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
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8 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระสทึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร

บรรทุกพืชผลทางการเกษตร
นามาจาหน่ายในเขตเทศบาล

เมืองสระแก้วและเพื่อให้มี
สะพานที่ได้มาตรฐาน
เพื่ออานวยความสะดวก

ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ขนาดกว้าง

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

แก่ประชาชน และเป็นการ

1.50-2.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

เส้นทางจักรยานฯ กาลังกายมีสุขภาพ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16

รณรงค์ให้ประชาชนใช้

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ในการออกกาลัง

แข็งแรง แก้ไขปัญหา

(ตลาดสระแก้ว)

อีกทังแก้ไขปัญหาการยัง

พิกัดจุดเริ่มต้น 13° 49' 19" / 102°

กายมีสุขภาพ

การจราจรติดขัด และ

จราจรในจังหวัดสระแก้ว

4' 2"

แข็งแรง

ช่วยลดมลภาวะที่เป็น

-

-

-

2,500,000 ประชาชนได้มี

ทาให้ประชาชนได้ออก

กองช่าง
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9 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานภายใน

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัดจุดสินสุด 13° 49' 44" /102°

พิษบนท้องถนน

4' 23"

เพื่อสนับสนุนประชาชนให้

1. ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ขนาด

เมืองสระแก้ว

เล่นกีฬา เป็นการออก

กว้าง 8.10 เมตร ยาว 85 เมตร

-

-

-

50,000,000 ประชาชนได้มี

สถานที่ออก

ทาให้มีศูนย์กลางการ

เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16

กาลังกายอย่างปลอดภัย

จานวน 1 หลัง

กาลังกายและมี อย่างปลอดภัย เสริมสร้าง

(ตลาดสระแก้ว)

เสริมสร้างให้ประชาชนมี

2. ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง

สนามกีฬาที่ได้

กาย ทาให้ร่างกาย

นิสัยรักการออกกาลังกาย

จานวน 1 แห่ง

มาตรฐาน

และลดค่าใช้จ่ายด้าน

ทาให้สุขภาพแข็งแรง

3. ก่อสร้างรัวกันแนวเขตที่ดิน

ร้อยละ 100

การรักษาพยาบาล

และลดภาระค่าใช้จ่าย

ความยาว 900 เมตร

ด้านการรักษาพยาบาล

พร้อมถมดินปรับระดับ

กองช่าง

ออกกาลังกายเล่นกีฬา

หน้าสนามกีฬาพร้อมระบบระบายนา

5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนา ด้านในรอบสนามกีฬา
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

พิกัด 13° 49' 26" / 102° 4' 12"

รวม

10 โครงการ

-

-

22,750,000

14,140,000.0

26,000,000.00

58,500,000.00

-

-

-201-

กองช่าง

4. ก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณ

-200-

10 ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ จานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

0

0

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

1.4 แผนงานงบกลาง

1

483,894

1

483,894

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

488,733

1

493,572

1

498,411

4

1,964,610

1

488,733

1

493,572

1

498,411

4

1,964,610

1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1 แผนงานสาธารณสุข

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 แผนงานการพาณิชย์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม
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รวม

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ จานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

0

0

0

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

0

0

0

0

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

5.2 แผนงานงบกลาง

0

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

1

1

498,411

4

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

รวม
6) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

483,894

1

488,733

1

493,572

1,964,610
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รวม

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ระดับท้องถิ่น

รวม

1 โครงการ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้

สนับสนุนงบประมาณไม่น้อย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กว่าร้อยละ 60 ของเงิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

483,894

488,733

493,572

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

498,411 กองทุนฯ ได้รับ

ประชาชนในพื้นที่ทุกภาค

การสนับสนุนงบ ส่วนได้รับการดูแลสุขภาพ

เทศบาลเมืองสระแก้ว สาหรับ กองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรร

ประมาณ ร้อยละ อย่างเป็นธรรม

การจัดบริการสาธารณสุข

60 และจัดบริการ

จาก สปสช.ในแต่ละปีงบ

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ประมาณ

ครบตามวัตถุ-

5 ด้าน

ประสงค์ 5 ด้าน

-

-

กองสาธารณสุขฯ

483,894

488,733

493,572

498,411

-

-

-

-204-

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ

หญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาล

บริการส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(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

การสงเสริมให้ฝาก

คุณภาพ ลูกเกิดรอด

ครรภ์ครบอย่างน้อย แม่ปลอดภัย
คนละ 4 ครั้ง

และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ดูแลสุขภาพมารดาและทารก
หลังคลอด

เพื่อให้มารดาและทารก

- เยี่ยม ติดตามมารดาหลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- มีการเยี่ยมติดตาม มารดาและทารกหลัง

กองสาธารณสุขฯ

หลังคลอดได้รับการดูแลหลัง คลอด จานวน 50 คน

มารดาหลังคลอด

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

การคลอด

- เยี่ยมติดตามทารกหลัง

จานวน 4 ครั้ง/ราย ไปตามเกณฑ์การดูแล

คลอด จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หลังคลอด

- มีการเยี่ยมติดตาม
ทารกหลังคลอด
จานวน 4 ครั้ง/ราย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คลอดได้รับการดูแลเป็น

และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก
แรกเกิด - 5 ปี

เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด -5 ปี จานวน
ในเด็กแรกเกิด -5 ปี

1,000 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

แรกเกิดถึง 5 ปี ได้รับ การเฝ้าระวังภาวะ

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

การชั่งน้าหนักและวัด โภชนาการ
ส่วนสูง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 เด็กฉลาด ชาติเจริญ

เพื่อประเมินและคัดกรองด้าน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
พัฒนาการในเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(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

และ อสม.

จานวน 1,000 คน

ในเขตเทศบาลเมือง ต่อการรักษาที่ถูกต้อง
สระแก้วได้รับการ
ประเมินและคัด
กรองด้านพัฒนาการ
ปีละ 1 ครั้ง

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพ

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน

ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
ป้องกันการเจ็บป่วย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-ร้อยละ 90 ของเด็ก เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน

กองสาธารณสุขฯ

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

นักเรียนในโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ได้รับการดูแลสุขภาพ ดังนี้

เขตเทศบาลเมืองสระ- ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ

และ อสม.

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

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 วัยรุ่น รักเป็นเน้นการมีสุขภาพดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ความ

เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนในเขต

เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง

เทศบาลเมืองสระแก้ว

วัยรุ่นในโรงเรียนใน

เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ทางด้านร่างกายและจิตใจ

จานวน 2,000 คน

เขตเทศบาลเมือง

ได้รับความรู้ สามารถ

มีภูมิต้านทานตัวเอง

ร้อยละ 85 ของเด็ก เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนใน

สระแก้ว ได้รับความ ดูแลตนเองได้ เช่น การ
รู้และสามารถดูแล

ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน

ตนเองได้อย่างถูกต้อง วัยอันควร การไม่ใช้สาร

เสพติด เป็นต้น

กองสาธารณสุขฯ
และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในวัย

ผู้ประกอบอาชีพที่มีความ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของผู้

ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงมี

ทางาน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบ เสี่ยงได้รับความรู้ด้านการ

ประกอบอาชีพเสี่ยง ความรู้ด้านการดูแล

อาชีพเสี่ยง ได้รับความรู้และ ดูแลสุขภาพ จานวน 100 คน

ได้รับความรู้ด้านการ สุขภาพและนาความรู้ที่

การดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพ

ได้รับกลับไปดูแลสุขภาพ
ของตนเอง

กองสาธารณสุขฯ
ร่วมกับรพร.สระแก้ว

และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

- ผูส้ ูงอายุ จานวน 1,000 คน

ได้รับการดูแลและส่งเสริม

- ผู้พิการ จานวน 100 คน

สุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- มีการเยี่ยมบ้านผู้ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

สูงอายุ อย่างน้อย

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

การดูแลและส่งเสริม

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

เหมาะสม

และ อสม.

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 คัดกรองภาวะสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ประชาชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 60 ของ

ได้ข้อมูลภาวะสุขภาพของ

กองสาธารณสุขฯ

ได้รับความรู้ และได้รับการ

ทุกเพศทุกวัย จานวน

ประชาชนในเขต

ประชาชนในเขตเทศบาล

ร่วมกับรพร.สระแก้ว

คัดกรองสุขภาพ

1,000 คน

เทศบาลเมือง

เมืองสระแก้ว เพื่อใช้วาง

และ อสม.

สระแก้วทุกเพศ

แผนในการดูแลด้าน

ทุกวัยได้รับความรู้

สุขภาพ

และการคัดกรอง
สุขภาพ

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการ

ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100 ของผู้

ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู

กองสาธารณสุขฯ

บาบัดฟื้นฟูให้สามารถดาเนิน เสพติดที่ได้รับการส่งต่อให้

ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สามารถดาเนินชีวิตประจา ร่วมกับรพร.สระแก้ว

ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ไม่

ที่มีรายชื่อส่งต่อให้

เยี่ยมติดตาม

ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

วันได้อย่างปกติสุข

และ อสม.

เยี่ยมติดตาม ได้รับ
การเยี่ยมติดตามครบ
4 ครั้งตามเกณฑ์

รวม

10 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

และจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

รวม

1 โครงการ

-สร้างอาคารศูนย์ฯ 1 แห่ง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุได้รับการ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

กองสวัสดิการสังคม

เหมาะสมสาหรับจัดกิจกรรม

-จัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สามารถดารงชีวิต สานักงานสาธารณสุข

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต 1 ครั้ง

ร้อยละ 80 ชอง

อยู่ในสังคมได้อย่างมี

-จัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ

จานวนสมาชิก

ความสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

จังหวัดสระแก้ว

-

-215-

1 สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

สานักปลัด

ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ดังนี้
1. ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง

เทศบาล
106,000

53,000

-

-

26,000

-

-

-

-216-

เพื่อติดตั้งห้องประชุมสภาเทศบาลฯ , ห้องปลัด
เทศบาล และห้องงานทะเบียนและบัตรฯ
2. ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เพื่อติดตั้งหน้าห้องปลัดเทศบาล
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
พ.ศ. 2559)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1. จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

60,000

-

-

-

แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

18,000

-

-

-

5,600

-

-

-

180,000

-

-

200,000

3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
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จานวน 2 เครื่อง

จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

3 รักษาความสงบ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดซือ้ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้าชนิดหอยโข่ง
และศักยภาพในการช่วย พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด โดยมี

งานป้องกันฯ

เหลือประชาชนให้รวด

- ติดตั้งปั๊มสูบน้าชนิดหอยโข่ง มีทางสูบน้าและทาง

เร็วและทั่วถึง

ส่งน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- ติดตั้งบนเทรเลอร์สาหรับลากจูง

เทศบาล
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ภายใน

สานักปลัด

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

4 รักษาความสงบ

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซือ้ พัดลมระบายควันแรงดันสูง สาหรับใช้ในการ

ภายใน

ในการดับเพลิงได้อย่าง ดับเพลิง จานวน 1 ตัว

งานป้องกันฯ

รวดเร็ว และเพิ่มความ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่

5 รักษาความสงบ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

ภายใน

ในการปฏิบัติงานให้

งานป้องกันฯ

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น - เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED

27,800

-

-

-

- จอภาพแบบ LCD

สานักปลัด
เทศบาล
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- เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

6 รักษาความสงบ
ภายใน
งานป้องกันฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ให้

จัดซือ้ โคมไฟสัญญาณไซเรน จานวน 2 ชุด

สัญญาณในการช่วย

(สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เหลือประชาชน

จานวน 1 ชุด และสาหรับงานเทศกิจ จานวน
1 ชุด)

70,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

7 รักษาความสงบ
ภายใน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถดับเพลิงเพียง จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดโฟมในตัว พร้อมติดตั้งเครน
และขนส่ง

งานป้องกันฯ

พอในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

7,500,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

กระเช้ากู้ภัย ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

และเพื่อให้การดับเพลิง มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังน้ามีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เครื่องสูบน้าดับเพลิง
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ต่อนาที ที่แรงดัน
ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ
ยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมอีเล็คโทรนิค
ไซเรน และติดตั้งเครื่องรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร มีกาลัง
ส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ

8 รักษาความสงบ
ภายใน
งานป้องกันฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อแทนเครื่องเดิมที่

จัดซือ้ เครื่อปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ดังนี้

ชารุดและเสื่อมสภาพ

- ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

สานักปลัด
23,000

-

-

-

40,000

-

-

-

เทศบาล

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

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
พ.ศ. 2559)

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อให้บริการแก่

จัดซือ้ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอภาพ

ประชาชนและสมาชิก

40 นิ้ว ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

32,000

สานักปลัด
เทศบาล

สภาเทศบาลที่มาติดต่อ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณ

และบัตรฯ และห้องรับ

Digital ในตัว จานวน 2 เครื่อง
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ราชการห้องทะเบียน

รองสมาชิกสภาเทศบาล (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
เมืองสระแก้วให้ได้รับ

พ.ศ.๒๕๕๙)

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ - จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สาหรับประมวลผล
เสื่อมสภาพการใช้งาน

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

160,400

-

-

-

กองคลัง

51,200

-

-

-

กองคลัง

(ตั้งโต๊ะ)

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED

ในการปฏิบัติงาน และ

- เครื่องสารองไฟ

บริการประชาชน

จานวน 4 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ภายในกองคลัง

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เสื่อมสภาพการใช้งาน

จานวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในห้องปฏิบัติงาน

ซ่อมบารุงบ่อยครั้ง ไม่

แผนที่และทะเบียนทรัยพ์สินกองคลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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คุม้ ค่าในการซ่อม สิ้น
เปลืองงบประมาณ และ
พลังงานไฟฟ้า
12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซือ้ เครื่องปรับ

จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

-

49,000

อากาศสาหรับติดตั้งใน (มีระบบฟอกอากาศ) จานวน 1 เครื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน
เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่และให้
บริการแก่ประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการ
13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

1. เพื่อจัดซือ้ เครื่องปรับ จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ

40,000

-

-

-

อากาศสาหรับติดตั้งใน ฟอกอากาศ) จานวน 2 เครื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ห้องประชาสัมพันธ์กอง
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วิชาการและแผนงานซึง่
เครื่องเดิมชารุดแล้ว
2.เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่และให้บริการ
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์

จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

สาหรับใช้ในการปฏิบัติ แบบที่ 1 พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสารองไฟฟ้า
ราชการของเจ้าหน้าที่

จานวน 2 ชุด

-

59,400

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองวิชาการและแผนงาน (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
อย่างเพียงพอ เนื่องจาก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เครื่องเดิมเสื่อมสภาพ

และสังคม)

แล้ว
15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อจัดซือ้ กล้องบันทึก

จัดซือ้ กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ภาพนิ่งระบบดิจิตอล

พร้อมเลนส์ไวน์ และอุปกรณ์เสริม จานวน 1 ชุด

90,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

สาหรับเป็นเครื่องมือใน
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การปฏิบัติราชการของ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน

16 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่ออานวยความ

1) จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง

81,300

-

-

27,100 กองสาธารณสุขฯ

สะดวกในการปฏิบัติงาน 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 4 เครื่อง
- เพื่อให้มีเครื่องมือ

3. เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 4 เครื่อง

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
เพียงพอ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

17 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซือ้ เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 4 เครื่อง

59,000

59,000

59,000

59,000 กองสาธารณสุขฯ

ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่ออานวยความสะดวก จัดซือ้ รถเข็น ชนิดนอน จานวน 1 คัน
และการแพทย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
-

-

20,000

-

-

56,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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18 สาธารณสุข

หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ในการปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน

19 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่ออานวยความสะดวก จัดซือ้ เครื่องอ่านผลการทดสอบจากชุดตรวจหาการ
และการแพทย์

ในการปฏิบัติงานการ

56,000 กองสาธารณสุขฯ

ติดเชื้อไข้เลือดออก จานวน 8 ชุด

บริการประชาชน
20 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับให้ศูนย์
และการแพทย์

จัดซือ้ ยูนิตทาฟัน จานวน 1 หน่วย

460,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

จัดซือ้ เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จานวน 1 เครื่อง 12,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู

55,900

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

42,000

-

-

-

กองสวัสดิการ

บริการสาธารณสุขเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ
มาตรฐาน

21 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ควบคูก่ ับยูนิต
และการแพทย์
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อทดแทนของเดิมที่

ชารุดไม่สามารถซ่อมได้ จานวน 1 เครื่อง
23 สร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

-เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (แบบแยกส่วน)
บริหารงานให้มีประสิทธิ- มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู จานวน
ภาพมากยิ่งขึ้น
-เพื่อให้มีเครื่องปรับ
อากาศไว้ใช้ในกอง
สวัสดิการสังคม สาหรับ
บุคลากรและประชาชน

1 เครื่อง

สังคม
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22 สาธารณสุข

ทาฟัน

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

44,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่มาติดต่อราชการ

24 สร้างเสริมความ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

เข้มแข็งของชุมชน

บริหารงานให้มีประสิทธิ- จานวน 2 เครื่อง
ภาพมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง

15,800

-

-

-

6,400

-

-

-

14,400

-

-

-
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-เพื่อให้มีเครื่องคอม- 3. เครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
พิวเตอร์ไว้ใช้ในกอง
สวัสดิการสังคมสาหรับ
บุคลากร และประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
25 สร้างเสริมความ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เข้มแข็งของชุมชน

-เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ
บริหารงานให้มีประสิทธิ- จานวน 3 ตู้

กองสวัสดิการ
สังคม

ภาพมากยิ่งขึ้น

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนกระจกใส

-เพื่อให้มีตู้เหล็กเก็บ

จานวน 3 ตู้

14,400

-

-

-

33,600

-

เอกสารไว้ใช้ในกอง
สวัสดิการสังคม สาหรับ
บุคลากรและประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
26 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนา เด็กมีเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์
การทางด้านร่างกาย

และสังคมที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาการสมวัย

อารมณ์ สังคมและสติ

1. ปีงบประมาณปี 2561
- ไม้กระดกรูปไก่

จานวน 2 ตัว

- เพื่อพัฒนาการพลัง

- ไม้กระดานรูปช้าง จานวน 2 ตัว

สมองของเด็กวัยปฐมวัย

- ชิงช้าม้าโยก
- ไวกิง้ จั้มโบ้

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

37,800

กองการศึกษา
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ปัญญาของเด็ก

43,600

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2. ปีงบประมาณปี 2562
- ตุ๊กตานุ่นนิ่ม จานวน 10 ตัว
- ชุดกระดานลื่น 2 ทาง จานวน 1 ชุด
- ม้าหมุน 6 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด
- ม้าโยก 4 ตัว

จานวน 4 ตัว

3. ปีงบประมาณปี 2563

กองการศึกษา

- สุนัขโยกเยกมีล้อ จานวน 2 ตัว
จานวน 2 ตัว

- ชิงช้าปีนป่าย

จานวน 1 ชุด
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- ม้าโยกเยกมีล้อ

- กระดานลื่นอุโมงค์เดี่ยว จานวน 1 ชุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4
(ตลาดสระแก้ว)
27 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนา เด็กมีเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกาย จิตใจ
การทางด้านร่างกาย

อารมณ์และสังคมที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีการพัฒนา

อารมณ์ สังคมและสติ

การสมวัย

11,000

12,000

-

-

กองการศึกษา

ปัญญาของเด็ก
1. ปีงบประมาณปี 2561
- เพื่อพัฒนาการพลัง
- ชิงช้าแกว่งไกว 3 ที่ จานวน 1 ชุด
สมองของเด็กวัยปฐมวัย

- สะพานโค้ง จานวน 1 ชุด

2. ปีงบประมาณปี 2562

กองการศึกษา

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

29,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- สี่เหลี่ยมปืนป่าย จานวน 1 ชุด
- จักรยาน จานวน 1 ชุด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2
(บ้านลัดกะสัง)
28 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2

ในการปฏิบัติงานด้าน

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

เอกสาร

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน 1 เครื่อง

4,300

-

-

-

3. เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

3,200

-

-

-

3,000

-

-

-

1,500

-

-

-

272,000

-

-

-

กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร)
29 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.00 x 0.60 เมตร
ในการปฏิบัติงานให้

กองการศึกษา

จานวน 1 ตัว

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เก้าอีน้ ั่ง จานวน 1 ตัว
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- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ในการทางานให้สะดวก ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)
และรวดเร็ว
30 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

ส่งเสริมให้นักเรียนมี

1. จัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว จานวน 16 ชุด

ทักษะการวิเคราะห์

(โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูน

จานวน 8 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2

กองการศึกษา

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

88,000

-

-

-

39,600

-

-

-

37,210

-

-

-

64,800

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(บ้านลัดกะสัง) จานวน 8 ชุด)
2. จัดซือ้ ชั้นโชว์สาหรับวางผลงานและเก็บอุปกรณ์

เทคโนโลยีพลังงาน

4 ชั้น จานวน 4 ชุด

และสิ่งแวดล้อม

(โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
จานวน 2 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) จานวน 2 ชุด)
3. จัดซือ้ ชั้นวางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา

กองการศึกษา

ขนาดใหญ่ จานวน 1 ชุด มีจานวน 3 กล่อง
จานวน 4 ชุด
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(โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
จานวน 2 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) จานวน 2 ชุด)
4. จัดซือ้ ชั้นวางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา
จานวน 2 ชุด
(โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
จานวน 1 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) จานวน 1 ชุด)
5. จัดซือ้ ชั้นวางหนังสือคูม่ ือ จานวน 8 ชุด
(โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
จานวน 4 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) จานวน 4 ชุด)
31 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (แบบแยกส่วน)
การจัดการเรียนการสอน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จานวน
2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

กองการศึกษา

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

และขนส่ง

ติดตั้งเครนไฮโดรลิคฯ

พับ 2 ตอน พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสสาหรับ

เพียงพอในการปฏิบัติ

ทางานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จานวน 1 คัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

3,000,000

-

-

กองช่าง

40,200

-

-

-

กองช่าง

34,000

-

-

-

กองช่าง

3,500

-

-

-

กองช่าง

5,000

-

-

-

กองช่าง
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32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถยนต์บรรทุก จัดซือ้ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค แบบแขน

งบประมาณและที่ผ่านมา

งานกับภารกิจที่เพิ่มมาก
ขึ้นรวมทั้งการบริการ
ประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพ
33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น

ไว้ใช้ในกองช่าง สาหรับ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่า
เจ้าหน้าที่และประชาชน กว่า 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ผูม้ ารับบริการ
34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซือ้ กล้องระดับ ขนาดกาลังขยายไม่น้อยกว่า
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ 30 เท่า จานวน 1 ชุด
งาน
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซือ้ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ 5 เมตร จานวน 1 อัน
งาน

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซือ้ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว
ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ จานวน 1 เครื่อง
งาน
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35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง จัดซือ้ เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง สายฉีดน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

60,000

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

787,000

กองช่าง

75,000

75,000

75,000

75,000

กองช่าง

-

-

2,500,000

-

กองช่าง

81,400

-

-

-

กองช่าง

ใช้เพียงพอในการปฏิบัติ ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมปืนฉีดน้า
งาน
38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถบรรทุก
และขนส่ง

ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน

เพื่ออานวยความสะดวก จัดซือ้ สัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม.

-236-

วิทยุ

จัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด

(ดีเซล) เพียงพอในการ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ปฏิบัติงาน

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

จานวน 1 เครื่อง

กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 20 ชุด (ปีละ 5 ชุด)
สัญจรไป-มา

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถยนต์บรรทุก จัดซือ้ รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
และขนส่ง

น้าเพียงพอในการปฏิบัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
งานกับภารกิจที่เพิ่ม

จานวน 1 คัน

มากขึ้นรวมทั้งการ
บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง 1. จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เครื่องเพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
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3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาหรับกระดาษ A3

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

2,400,000

-

13,321,200

2,667,600

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ จัดซือ้ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน
และขนส่ง

เพียงพอในการปฏิบัติ

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี

งาน

จานวน 1 คัน

รวม 42 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

2,811,510

กองช่าง

1,204,100

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อให้พนักงานและประชาชนที่มาใช้

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง บริการได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ใน
ส่วนท้องถิ่น

(ผลผลิตของโครงการ)
- เผยแพร่ประวัติการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลและวัตถุ-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,000

9,000

9,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

9,000 ประชาชนให้

- ประชาชนเข้าถึง

สถานธนานุบาล

ความสาคัญและ วัตุประสงค์ในการจัดตั้ง เทศบาลเมืองสระแก้ว

การจัดตั้งสถานธนานุบาล และทราบ ประสงค์ในการจัดตั้ง

มาใช้บริการเพิ่ม สถานธนานุบาล

ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สถานธนานุบาล

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

มากขึ้น

- ประชาชนมาใช้บริการ

ใช้ในการรับจานา

ให้ประชาชนมาใช้บริการ

ร้อยละ 100

เพิ่มมากขึ้น

ซึง่ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย

- พนักงานเกิดความ

ที่ถูกกว่าโรงรับจานา

ภาคภูมิใจในการให้บริการ

เอกชน

และร่วมกันพัฒนาหน่วย
งาน
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1 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประชาชน

รวม

1 โครงการ

-

-

9,000

9,000

9,000

9,000

-

-

-
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- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และเพียงพอ

สถานศึกษาเข้าสู่อาคารอเนกประสงค์

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

30,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
1 (หนองกะพ้อ) ประชาชนได้รับบริการระบบ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา และพืนที่จ้าเป็นในการใช้น้า

มีน้าประปาที่ได้ ประปาในสถานศึกษาที่สะดวก

ภายในสถานศึกษา

มาตรฐานในการ และมีมาตรฐาน

- เพื่อเอือต่อการเรียนการสอนและ

อุปโภคบริโภค

บริการ การบริโภคแก่นักเรียน ครู

ร้อยละ 100

ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาใช้
บริการ

กองการศึกษา

-254-

1 ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าประปาไม่ทั่วถึง ปรับปรุงแก้ไขระบบประปาภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

5,000,000

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- เพื่อช่วยป้องกันแดดและฝนใน

จัดสร้างโดมหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง

โรงเรียนเทศบาล สถานศึกษามีสถานที่ได้

โรงเรียนเทศบาล 1

การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งของ

32 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 12 เมตร

1 (หนองกะพ้อ) มาตรฐานเอือต่อการเรียน

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

นักเรียน ครู และผู้ใช้บริการ

สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน

มีสถานที่ปฏิบัติ การสอนและบริการประชาชน

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

กิจกรรมอเนกประสงค์ที่สะดวก

ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 100

กองการศึกษา

-255-

2 ก่อสร้างโดมหลังคากันแดด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบ

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงต่อเติมบริเวณสถานที่ประกอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

400,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล สถานศึกษามีโรงอาหารที่

โรงเรียนเทศบาล 1

อาหาร จ้าหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหาร และจ้าหน่ายอาหารบรริเวณ

1 (หนองกะพ้อ) ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย

(หนองกะพ้ออนุสรณ์)

- เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานความ

โรงอาหารอาคารอเนกประสงค์ 3

มีสถานที่ประกอบ

ปลอดภัยและอนามัย

(แบบฐานแผ่ สน.คส.ชันลอย)

อาหารและ
จ้าหน่ายอาหาร
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกต้องตาหลัก
อนามัย
ร้อยละ 100

กองการศึกษา

-256-

3 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

- เพื่อแสดงอาณาเขตของโรงเรียน

เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) - เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยใน

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,000,000 สถานศึกษามีรัว สถานศึกษามีความปลอดภัย

ด้านข้างทิศตะวันออก สูง 2 เมตร

รอบขอบชิดที่

สถานศึกษา

ยาว 103 เมตร ด้านข้างทิศตะวันตก

แสดงอาณาเขต

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สูง 2 เมตร ยาว 106 เมตร และด้าน

มีความเรียบร้อย

สวยงาม และได้มาตรฐานการศึกษา ทิศใต้ สูง 2 เมตร ยาว 126 เมตร

กองการศึกษา

ได้มาตรฐาน

ปลอดภัยได้

มาตรฐาน
ร้อยละ 100

รวม

4 โครงการ

-

-

-

5,030,000

400,000 2,000,000

-

-

-

-257-

4 ปรับปรุงว่อมแซมรัวโรงเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมใน

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

แก้ปัญหาพื้นที่น้าท่วม

กองช่าง

ก่อสร้างระบบ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและระบาย ภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จ้า (แบบเสาเข็มพร้อมแผ่นกันดิน)

โครงสร้างพื้นฐาน อาคารบ้านเรือนของ

น้้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง

เป็นเร่งด่วนของจังหวัด

จ้านวน 4 แห่ง

สระแก้วและชุมชนต่อเนื่อง

สระแก้ว เป็นเป็นการบรรเทา เมืองสระแก้วตลอดแนวความ

บริเวณริมคลองพระสทึงฝัง่ เทศบาล

ประชาชนในชุมชน

ความเดือดร้อนของประชาชน ยาวรวม , - ก่อสร้างท่อระบายน้้า
ในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว - ก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม
ได้อย่างยัง่ ยืน

- ก่อสร้างสถานีสูบน้้า
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

รวม

1 โครงการ

-

-

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

-

-

-
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1 ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 การพาณิชย์

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

แคร่สั้น จานวน 2 เครื่อง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

9,000

-

-

-

58,000

-

-

-

6,400

-

-

จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

สระแก้ว

-259-

-

แบบที่ 2* จานวน 2 เครื่อง
4. จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง

ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
3. จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 การพาณิชย์

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อทดแทนของเก่าที่

1. เก้าอีส้ านักงานแบบมีล้อ จานวน 4 ตัว

-

-

16,000

-

สถานธนานุบาล

ชารุดและเสื่อมสภาพ

2. เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง

-

-

53,000

-

เทศบาลเมือง

และเพิ่มประสิทธิภาพ

3. ถังน้าแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

-

-

-

ในการปฏิบัติงานให้

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พ.ศ.2560)

64,400

69,000

สระแก้ว

-260-

รวม 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

15,000

53,000

15,000

-

