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ภาคผนวก
คำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 113/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ
ดั ง กล่ า วจะดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลเอง หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อาจมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานห รื อ
บุ คคลภายนอกดำเนิ น การภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่ คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาและเสนอความเห็ นต่อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อ
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีท รัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัส ดุอุป กรณ์ เพื่อให้การ ดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ของตน จึ ง
กำหนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นมีห น้ า ที่ จั ด ทำแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น อัน เป็ นเครื่องมือที่สําคัญประการ
หนึ่งที่จะใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนพัฒ นาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลที่มกี ารวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองค์กร
๓) ทําใหการดําเนินการขององค์กรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซ้อน
๕) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
ดังนั้ น การวางแผนคื อ ความพยายามที่ เ ป็น ระบบ (System attempt) เพื่ อตัด สิน ใจเลือ ก
แนวทาง ปฏิบ ัต ิที่ดีที่สุด สำหรับ อนาคต เพื่ อให้องค์ก รบรรลุผ ลที่ป รารถนา จากที่ก ล่า วมาข้า งตน แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิน่ ที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิน่ ได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจาก
การดำเนิน งานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูล ดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง
แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
การติ ด ตามและการประเมิ น ผลถือได้ว ่า เป็ น เครื่องมือที่จ ำเป็ น ในการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพ
ของโครงการที่ด ำเนิน การอยู ่โ ดยที่ “การติด ตาม” (monitoring) หมายถึง กิจ กรรมภายในโครงการซึ่ง ถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบ
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ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหน่วยงานกับ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกนข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (costeffective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึน้ ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปาหมาย การติดตามดูป ระสิทธิภ าพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธ ีการ
ปรับ ปรุงการดำเนิน งาน “การประเมิน ผล” นั้น เป็น สิ่งหนึ่งที่จำเป็น สำหรับ การดำเนิน การเช่น เดีย วกับ การ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ
ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี
การปฏิบัตหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการทีไ่ ด้ ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนการประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดัง นั ้น การติด ตามและประเมิน ผลจึง เป็น กลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ งใส เป็ น เข็ ม ทิ ศ ที่จ ะชี้ ไ ด้ ว่ า การพั ฒ นาท้ อ งถิ่น จะไปในทิ ศ ทางใด
จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลี่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น
เพราะว่า การดำเนิน การใด ๆ ของหน่ว ยงานหรือองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น เมื่อ มีก ารประเมิน ผลในสิ่ง ที่
วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมิน ผลโดยหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว เทศบาลเมืองสระแก้ว จึ ง ต้ อ งดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 หมวด 6 ข้อ 29 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว เป็นไปด้ว ย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่ายุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กำหนดไว้ ในรู ป แบบของแผนนั้ น ดำเนิ น การบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ จริงหรื อ ไม่ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็ น การติด ตามและประเมิน ผลยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ว่าเป็ น ไปตามความต้ องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อ งกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments
or contexts) การประเมิ น ปั จ จั ย นำเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลั พธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่ งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมิน ผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สั งคม องค์ก รเอกชน หน่ ว ยงานราชการที่ มีห น้าที่ กำกั บดู แลหน่ วยงานราชการอื่ น ๆ และที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดคื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด ำเนิ น การประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการนำ
แผนพัฒ นาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาการนำแผนไปจั ด ทำงบประมาณนี้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้ อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
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ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงิน อุดหนุน ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้ภายใต้ห ลักเกณฑ์
ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็ นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อ ให้มีการปฏิ บัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่ าวอี กนั ย หนึ่ งความสำคั ญ ของการติดตามและประเมิ น ผลแผนเป็น เครื่องมือสำคั ญ ในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
ทำให้ ท ราบและกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้อ ย่างเป็ น รูป ธรรม และเกิด ความชั ดเจนที่ ท ำให้ ท ราบถึงจุด แข็ ง
(strengths) จุ ด อ่อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นา
โครงการ กิจ กรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิ ดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้น ที่ และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้ องเพื่ อนำไปสู่ การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนิน การและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ
งานต่ า งๆ ที่ เป็ น จุ ด แข็ ง และพึ งรอโอกาสในการเสริ ม สร้ า งให้ เกิ ด จุ ด แข็ งนี้ และเมื่ อ พบจุ ด แข็ ง ก็ ต้ อ งเร่ งรี บ
ดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เ ป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ
ให้ มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมี โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิดประโยชน์เพื่ อดำเนินการขยายแผนงาน
โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพือ่ การปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อหาแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยกเลิกโครงการ

4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทำแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 28 กำหนดให้
ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ ่ น แต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น โดยคณะกรรมการฯ
ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ
1. สมาชิกสภาทองถิ่น ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่น ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๑)
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ขัน้ ตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้ องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3)
ขัน้ ตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5)

ผังการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กรรมการคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน

สมาชิกสภาเทศบาล
คัดเลือกกันเอง
จำนวน 3 คน

ผู้แทนประชาคม
คัดเลือกกันเอง
จำนวน 2 คน

ผู้แทนหน่วยงาน
ที่ผู้บริหารคัดเลือก
จำนวน 2 คน

หัวหน้าส่วน
คัดเลือกกันเอง
จำนวน 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ผู้บริหารคัดเลือก
จำนวน 2 คน
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสระแก้ว

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่ เปิดเผยภายใน 15 วัน และปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น
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5. เครื่องมือ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1.1) การติดตาม (Monitoring) เป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งต้องให้มีการ
ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินการแต่ละเดือนในที่ประชุมของระดับสำนัก/กอง และ
ในที่ประชุมของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
1.2) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองสระแก้วอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.3) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.4) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การประเมินผล (Evaluation)
ปีละ 1 ครั้ง ภายในธันวาคม ของทุกปี
ตุลาคม ถึง กันยายน

ธันวาคม
เมษายน

2. ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพั ฒ นาตำบล แผนชุ ม ชน แผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ านการเกษตรและแหล่ ง น้ ำ )
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นา นโยบายผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ งปั ญ หา ความต้ อ งการของ
ประชาชนในชุมชน
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3. ความพอเพี ย ง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี
ความ
จำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้า ร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่
การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ทรั พย์ สิ น ของ เช่ น วัส ดุ อุป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้ มค่า มี การบำรุงรักษาและซ่อ มแซม มีการ
ปรับปรุงหรือไม่
5. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหา
ของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. การติดตาม (Monitoring)
1.1 การติดตามก่อนเริ่มดำเนินการ มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action
Plan) ของทุกโครงการ/กิจกรรมที่ไ ด้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยระบุผู้รับผิดชอบ เป็นราย
กิจกรรมละเอียดทุกขั้นตอน โดยมอบหมายให้แต่ละ สำนัก/กอง ติดตามในที่ประชุมของหน่ว ยงานตนเองเป็น
ประจำทุกเดือน

จากภาพแสดงตัวอย่างแผนการดำเนินงาน (Action Plan) สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว

เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตาม Action Plan เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานจากส่วนราชการ (กอง)
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เทศบาลเมื องสระแก้ว ถึ งการจั ดทำโครงการที่ ดำเนิ นการแล้ ว เสร็ จ และมี การนำเสนอความคื บหน้าของ
โครงการในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
1.2 การติ ดตามระหว่ างดำเนิ น การ มี การจั ดทำโปรแกรมการติ ดตามในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ซึ่ งกองวิ ช าการและแผนงาน โดยเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จะต้ อ งมี ห น้ าที่ เข้ าไปคี ย์ ในระบบเพื่ อ ให้ ท ราบ
ความก้าวหน้าคืบหน้าทางโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ

จากภาพแสดงตัวอย่างการเข้าไปใช้งาน
“ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)”

2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ลักษณะได้แก่
2.1 การประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จใน
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ
2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสำเร็ จ ในการดำเนิ น งานโครงการและการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำข้อมูลในแต่ละช่วงเวลามาใช้ ในการวิเคราะห์ความสำเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำเสนอผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูล
ในการวางแผนจัดทำโครงการในปี ต่อไป รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้ง ได้แก่
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. การประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เทศบาลเมืองสระแก้วได้มีการ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องสระแก้ ว ตามคำสั่ งเทศบาลเมื องสระแก้ ว ที่
113/2563 (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 โดยจะนำผลการประเมินที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้การพัฒนา
เทศบาลบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” ต่อไป
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

11
๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทำให้ ท ราบว่ า จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงโครงการอย่ า งไรบ้ า งให้ เหมาะสม ระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บ างส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบั ติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบติ เป็นต้น
๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูล ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานของแผนงานให่มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำ
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมิน ผล
ต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุป ระสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปั ญหาของสั งคมควรจะยุติโครงการเสี ยเพื่อลดความสู ญ เสียให้ น้อยลง หรือในกรณี ที่ มีโครงการทีมี
ลั ก ษณะแข่ ง ขั น กั น การประเมิ น ผลจะทำให้ ท ราบว่ า โครงการใดมี ป ระสทิ ธิ ภ าพในการแก้ ไขปั ญ หาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

12

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจั ดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
"เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
1. การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง
6. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ
การพัฒนาด้านการศึกษา
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การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561
- 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ดังนี้

2561

13 33,770,000 39 123,408,000 35 60,370,000 31

งบประมาณ

2565

จำนวน

งบประมาณ

2564

จำนวน

งบประมาณ

2563

จำนวน

รวม

งบประมาณ

จำนวน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการบริการ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน
การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จำนวน

ยุทธศาสตร์

2562

งบประมาณ

46,025,000 18

25,650,000

2,935,000 14

5,890,000 11

2,340,000

16 84,539,300 21 84,928,605 23 89,376,900 28

97,386,000 22

105,076,900

16 11,200,000 16 13,388,000 17 16,305,000 18

20,282,000 15

15,987,000

7

3

1,300,000 11

3

1,020,750

4,350,000 17

4,650,000

71 133,880,400 109 228,873,355 111 180,367,650 111 175,253,750 86

154,724,650

16

121,100

3

2,838,000 12

2,950,000 19

820,750

6

3,490,000 18

7,300,750

4

4,080,000 16

1,320,750

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ 103,848,030.20 บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

27

20,343,881.20

การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ

10

2,465,345.00

9

57,811,000.00

13

15,776,219.00

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน

6

5,853,175.00

การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

17

1,598,410.00

82

103,848,030.20

การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

ฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ
และ/หรือ
ต่างประเทศ

2. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

ออกหน่วยบริการ
ประชาชน
เคลื่อนที่ เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อย ที่ 5 (บ้าน
เนินสมบูรณ์)

จำนวน
หน่วยงานที
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
466,500.00
สำนัก
- เพื่อส่งเสริมการ
ปลัดเทศบาล บริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่าย - เพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การเป็นต้นแบบด้าน
การต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ อปท. เพื่อ
ต้านการทุจริต

ผลผลิต

นายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา รอง
นายกฯ สมาชิกสภาฯ
ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง ประจำ
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย
สนับสนุนการสอนและ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
จำนวน 100 คน
30,000.00
สำนัก
เพื่อเสริมสร้างความ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล เข้าใจ สร้าง
เทศบาล พนักงาน
ความสัมพันธ์
เทศบาล ออกไปรับฟัง
แลกเปลีย่ นความคิด ความคิดเห็นและ
เห็น ร่วมกันแก้ไข
ให้บริการ ประชาชน
ปัญหาระหว่าง
ด้านต่าง ๆเช่น งาน
เทศบาลกับประชาชน ทะเบียนราษฎร์ งาน
รวมทั้งการ ให้บริการ จัดเก็บภาษี การรับคำ
อย่างทั่วถึง
ร้องต่างๆ และการ
ตรวจ สุขภา เป็นต้น
จำนวน 21 ชุมชน
รวม 4 วัน
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3. การพัฒนา ปฏิบัติธรรมนำสุข
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

0.00

สำนัก
เพื่อให้บุคลากรของ
ปลัดเทศบาล เทศบาล เมืองสระแก้ว
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม คำ
สอนของ
พระพุทธศาสนาดี
ยิ่งขึ้น และสามารถ
นำมาปรับ ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน
รวมถึงชีวิตการทำงาน
ได้ อย่างมีความสุข
0.00
สำนัก
เพื่อเผยแพร่และ
ปลัดเทศบาล ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ความสำคัญของวัน
เทศบาล และเห็นถึง
ความสำคัญของ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

4. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

จัดงานวัน
เทศบาล เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 5 บ้าน
เนินสมบูรณ์

5. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

48,000.00

6. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น
ระดับอำเภอ
อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว

0.00

สำนัก
ผู้บริหารและ สมาชิก
ปลัดเทศบาล สภา เทศบาลครบ
จำนวนตามที่ได้ การ
เลือกตั้ง

สำนัก
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้
ปลัดเทศบาล องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม
อันเป็น
สาธารณประโยชน์ ที่
อยู่ในอำนาจ หน้าที่
ของเทศบาลและ
เป็นไปตาม ระเบียบ
กฎหมายให้ประชาชน
ได้รับ ความสะดวกใน
การมาติดต่อราชการ

ผู้บริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม จำนวน
100 คน

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
ทำบุญ ตักบาตร ถวาย
ภัตตาหารเพล พัฒนา
ทำความสะอาดห้อง
ปฏิบัติงาน และ
บริเวณสวนสาธารณะ
จัดบอร์ด แสดงผลงาน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานในสังกัด
เทศบาล รวมทั้ง
ประชาชนไม่ น้อยกว่า
120 คน
ดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารเทศบาล กรณี
ครบวาระ ดำรง
ตำแหน่งหรือเลือกตั้ง
แทน ตำแหน่งที่ว่าง
อุดหนุนให้กับ
หน่วยงานของ รัฐตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ
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7. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

6,744.00 กองวิชาการและ เพื่อรวบรวมปัญหา
แผนงาน ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่
เกินศักยภาพ ของ
ชุมชนมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
8. การพัฒนา อบรมและศึกษาดู 590,101.00 กองวิชาการและ 1. เพื่อให้ความรูค้ วาม
ด้านการ งาน เสริมสร้าง
แผนงาน เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท
บริหารและ ความรู้ความ
หน้าที่ในการบูรณาการ
การบริการ เข้าใจ การจัดทำ
แผนชุมชุมร่วมกัน
แผนชุมชนสู่
ระหว่างประชาชน ใน
แผนพัฒนา
ชุมชนและเทศบาล
ท้องถิ่นอย่าง
เมืองสระแก้ว ในการ
ยั่งยืน
จัดทำแผนชุมชนใน
ด้านต่างๆ
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน และ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้เข้า มามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกภาคส่วน
ให้มี ความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
เสริมสร้าง ศักยภาพ
ตนเองในการ
ปฏิบัติงานให้
ตอบสนองการจัดทำ
แผนชุมชนสู่แผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
9. การพัฒนา จัดทำวารสาร
1,324,000.00 กองวิชาการและ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ด้านการ รายงานแสดง ผล
แผนงาน ติดต่อประสาน งาน
บริหารและ การปฏิบัติงาน
ของประชาชน ส่วน
การบริการ เทศบาล เมือง
ราชการต่างๆ
สระแก้ว
10. การพัฒนา ฝึกอบรมและ
0.00 กองสาธารณสุข - เพื่อปลูกฝังและสร้าง
ด้านการ พัฒนาศักยภาพ
และสิ่งแวดล้อม จิตสำนึก รักษ์
บริหารและ อาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อมให้กับ
การบริการ ท้องถิ่นรักษ์โลก
ประชาชน ทุกกลุ่มวัย

ดำเนินการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ของประชาชน
ครบทุกชุมชน
จัดอบรมและศึกษาดู
งานให้แก่กลุ่มเป้า
หมาย ปีละไม่น้อยกว่า
80 คน ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัด ทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสระแก้ว
3. คณะกรรมการ
แผนพัฒนา เทศบาล
เมืองสระแก้ว
4. ตัวแทนจากชุมชน
ในเขตเทศบาล เมือง
สระแก้ว

เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสาน งาน
ของประชาชน ส่วน
ราชการต่างๆ
เพื่ออาสามัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)ได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการรักษ์
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(อถล.) เทศบาล
เมืองสระแก้ว

11. การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม
ด้าน
อาคารเรียน และ
การศึกษา อาคารประกอบ

12. การพัฒนา สืบสานปณิธาน
ด้าน
พ่อ ก้าวเล็ก ๆ สู่
การศึกษา ความพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล
1 (หนอง กะพ้อ
อนุสรณ์)
โรงเรียน เทศบาล
2 (บ้านลัดกะสัง)
13. การพัฒนา ปรับปรุงระบบ
ด้าน
ประปาโรงเรียน
การศึกษา เทศบาล 1
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์)

14. การพัฒนา เสริมสร้าง
ด้าน
ศักยภาพดนตรี
การศึกษา ไทย

- เพื่อสร้างเครือข่าย
ช่วยปกป้อง และรักษา
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
300,000.00 กองการศึกษา - เพื่อให้นักเรียน ครูมี
สถานที่ใช้การ จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
- เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมของเด็ก
เยาวชน/ประชาชนใน
เขตเทศบาล
10,231,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถ
นำไปปรับ ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน

สิ่งแวดล้อม จำนวน
240 คน

0.00 กองการศึกษา 1. เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำประปา ไม่ทั่วถึง
และพอเพียง 2.เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ ประปาภายใน
สถานศึกษา 3. เพื่อ
เอื้อต่อการเรียนการ
สอน และบริการการ
บริโภคแก่ นักเรียน ครู
ผู้ปกครองและ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ
10,231,000.00 กองการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน
ดนตรีไทยและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะการ
เล่นดนตรี ไทย

ติดตั้งระบบประปาใน
สถานศึกษา เข้าสู่
อาคารอเนกประสงค์
และพื้นที่ จำเป็นใน
การใช้น้ำ ตามแบบ
แปลน เทศบาลเมือง
สระแก้ว

ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคาร ประกอบที่
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
และโรงเรียน เทศบาล
2 (บ้านลัดกะสัง)
บ้านต้นแบบพอเพียง
ชุมชนที่อยู่ใน เขต
บริการของโรงเรียน 6
ชุมชน

เสริมสร้างทักษะด้าน
ดนตรีไทยให้กับ
นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์)

18
15. การพัฒนา สนับสนุนค่าใช้ 10,231,000.00 กองการศึกษา
ด้าน
จ่ายในการบริหาร
การศึกษา สถานศึกษา เพื่อ
จ่าย เป็นค่าใช้
จ่ายในการบริหาร
การศึกษาในสัง
กัดเทศบาลเมือง
สระแก้ว ได้แก่
ศพด.1-4 และ
โรงเรียนเทศบาล
1, โรงเรียน
เทศบาล 2
16. การพัฒนา อาหารเสริม (นม) 6,655,000.00 กองการศึกษา
ด้าน
โรงเรียน สังกัด
การศึกษา เทศบาล , ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก,
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำ
จังหวัดสระแก้ว

17. การพัฒนา เงินอุดหนุน
ด้าน
โรงเรียนอนุบาล
การศึกษา เมืองสระแก้ว

18. การพัฒนา เงินอุดหนุน
ด้าน
โรงเรียนอนุบาล
การศึกษา วัดสระแก้ว

19. การพัฒนา สนับสนุนอาหาร
ด้าน
กลางวัน โรงเรียน
การศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อให้เด็กมีการศึกษา
ที่ดีและแบ่งเบา ภาระ
ของบิดา-มารดา และ
ผู้ปกครอง ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว

เด็ก/นักเรียน ได้รับเงิน
สนับสนุนอย่างทั่วถึง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านต่าง ๆ

เพื่อให้มีนักเรียนตาม
โครงการ ได้ดมื่ นม
ตลอดทั้งปี และมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้กับนักเรียน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ 1 - 4
- หนองกะพ้ออนุสรณ์
ร.ร.ท 1
- บ้านลัดกะสังร.ร.ท 2
- ร.ร.อนุบาลเมือง
สระแก้ว
- ร.ร.อนุบาลวัด
สระแก้ว
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสระแก้ว
เพื่อจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน
-โรงเรียนอนุบาลเมือง
สระแก้ว

844,000.00 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแก้ว
9,088,000.00 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
10,231,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็ก
กองการศึกษา, ถึงชั้นประถม ศึกษาปี
กองส่งเสริม ที่ 6 ได้มีอาหาร
การศึกษาและ กลางวัน รับประทาน
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ

เพื่อจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน
-โรงเรียนอนุบาลวัด
สระแก้ว
เพื่อจัดอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1
- 4 - หนองกะพ้อ
อนุสรณ์ ร.ร.ท 1 บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2
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20. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
21. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

22. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

อบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด
ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
2561-2565
ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด จังหวัด
สระแก้ว
23. การพัฒนา ฝึกอบรมให้
ด้านการ ความรู้ในเรื่อง
สาธารณสุข การ บริหาร
และ
จัดการขยะที่ถูก
สิ่งแวดล้อม วิธี โดยกิจกรรม
3R

วัฒนธรรม,
สำนักการศึกษา
0.00 กองสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้แก่
อบรมให้ความรู้แก่
และสิ่งแวดล้อม ประชาชนให้รู้จักและ ประชาชน จำนวน 60
ตระหนักถึงพิษภัยของ คน
ยาเสพติด
0.00 กองสาธารณสุข -เพื่อให้ความรู้ด้าน
และสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลแก่ผู้
ประกอบ การอาหาร
ตลาด และแผงลอย
จำหน่าย อาหาร
นักเรียน และ
ประชาชน อสม.ใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว
-เพื่อสร้างจิตสำนึก
และความ ตระหนัก
ให้แก่ผู้ประกอบการ
สร้าง มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร
-เพื่อพัฒนาสถาน
ประกอบการให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
50,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการ
และสิ่งแวดล้อม ดำเนินงาน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยา
เสพติดจังหวัดสระแก้ว

- ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
- แผงลอยจำหน่าย
อาหาร
- ผู้จำหน่ายอาหารใน
ตลาดสด
- นักเรียน
- ผู้จำหน่ายอาหารใน
สถานศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
อบรม จำนวน 80 คน

55,090.00 กองสาธารณสุข - เพื่อถ่ายทอดความรู้
และสิ่งแวดล้อม ในการบริหาร จัดการ
ขยะที่ถูกวิธีให้แก่
ประชาชนทั้ง 21
ชุมชน

ตัวแทนเยาวชน
ประชาชนหรือผู้นำ
ชุมชนที่มีถิ่นพักอาศัย
อยู่ในเขต เทศบาล
เมืองสระแก้ว ชุมชน
เมือง ย่อยที่ 1-21

ส่งเงินอุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว ปีละ
1 ครั้ง
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24. การพัฒนา โครงการ
ด้านการ พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
25. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
26. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
27. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
28. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

29. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
30. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

จ้างเหมาบริการ
ในศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดถนนใน
เขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เก็บ ขนขยะ มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
ในเขต เทศบาล
เมืองสระแก้ว
จ้างเหมาบริการ
ตัดหญ้า ตัดแต่ง
กิง่ ไม้ และทำ
ความ สะอาด ที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
ปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการ อนุรักษ์
ดินและน้ำ

เงินสมทบกองทุน
หลัก ประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

400,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ ชุมชน
จัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่
10,791,129.00 กองสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์กำจัด ขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมือง
สระแก้ว

1,324,000.00

ชุมชนละ 10 คน รวม
จำนวน 210 คน
อุดหนุนให้
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จำนวน 21
ชุมชน ๆ ละ 20,000
บาท
จ้างเหมาบริการในศูนย์
กำจัดขยะ มูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาล
เมืองสระแก้ว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการรักษา ความ
กองสาธารณสุข
สะอาดถนนในเขต
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาล เมืองสระแก้ว

จ้างเหมาบริการรักษา
ความ สะอาดถนนใน
เขตเทศบาล เมือง
สระแก้ว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเก็บ ขน ขยะ
กองสาธารณสุข
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล เมือง
สระแก้ว
1,324,000.00
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานตัดหญ้า ตัด
แต่งกิ่งไม้ และทำความ
กองช่าง สะอาด ที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล เมือง
สระแก้ว

จ้างเหมาบริการเก็บ
ขน ขยะ มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว

1,324,000.00

0.00

กองช่าง

1. เพื่อป้องกันการชะ
ล้างและ การพังทลาย
ของหน้าดิน 2. เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และ
เพิ่มพื้นที่ การปลูก
หญ้าแฝกให้มากขึ้น
407,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน
และสิ่งแวดล้อม งบประมาณให้ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
สำหรับ การจัดบริการ

จ้างเหมาบริการตัด
หญ้า ตัดแต่ง กิ่งไม้และ
ทำความสะอาดที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง สระแก้ว

ปลูกหญ้าแฝกใน
บริเวณริม สระขวัญ
จำนวน 2,400 ต้น
และบริเวณริมสระ
หลวง บ้านหนองกะพ้อ
จำนวน 6,480 ต้น
สนับสนุนงบประมาณ
ไม่น้อย กว่าร้อยละ
60 ของเงิน กองทุนฯ
ที่ได้รับการจัดสรร จาก
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31. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

32. การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

33. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาต
ราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้า จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราช กุมารี
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาต
ราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
ขยายเขต
จำหน่ายระบบน้ำ
ประปาภายใน
เขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว

สาธารณสุข ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กองทุน 5 ด้าน
11,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อสำรวจและขึ้น
และสิ่งแวดล้อม ทะเบียนสัตว์ (สุนัข
และแมว) ในเขต
เทศบาล เมืองสระแก้ว

สปสช.ในแต่ละปีงบ
ประมาณ

90,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อดำเนินการฉีด
และสิ่งแวดล้อม วัคซีนป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่ สุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ

1. จำนวนประชากร
สุนัขและ แมวจากการ
สำรวจของ เทศบาล
เมืองสระแก้ว จำนวน
1,250 ตัว 2. จำนวน
ประชากรสุนัขและ
แมวจากการสำรวจของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
จำนวน 3,000 ตัว

112,400.00

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลน น้ำสะอาด
สำหรับใช้อุปโภคบริโภค

1. จำนวนสุนัขและ
แมว จำนวน 1,250
ตัว 2. จำนวนสุนัขและ
แมว 3,000 ตัว

ขยายเขตจำหน่าย
ระบบน้ำประปา ให้แก่
ชุมชนที่ไม่มีน้ำประปา
ใช้ในชุมชน เขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
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34. การพัฒนา ปรับปรุงผังเมือง
0.00
โครงสร้าง รวมเมือง
พื้นฐาน
สระแก้ว เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20 (บ้าน
สระแก้ว - สระ
ขวัญ 2)
35. การพัฒนา ก่อสร้างผิวจราจร 4,500,000.00
โครงสร้าง ASPHALT
พื้นฐาน
CONCRETE
ถนนเทศบาล 10
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 11
(บ้านสระแก้วสระขวัญ 1)

กองช่าง

ดำเนินการประเมินผล ปรับปรุงผังเมืองรวม
และปรับปรุง
เมืองสระแก้ว
กฎกระทรวงผังเมือง
รวมเมือง สระแก้ว

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

36. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
430,000.00
โครงสร้าง คสล. แยก ถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 6 (ข้าง
โกดังไท้เชียง)
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 10
บ้านรัตนะ 2
(หลังวัดสระแก้ว)
37. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
2,674,867.24
โครงสร้าง คสล. ถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 31 (ต่อ
จากถนนเดิม)
เสนอโดยชุมชน

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

ดำเนินการก่อสร้างผิว
จราจร ASPHALT
CONCRETE ตอนที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 305.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว
635.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ตอนที่ 3
ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 360.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว
738.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร
ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่
น้อยกว่า 12,748.00
ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน ขนาด
กว้าง 4.00เมตร ยาว
190.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 760.00 ตร.
ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือ มีพื้นที่ คสล.
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เมืองย่อยที่ 5
(บ้านเนิน
สมบูรณ์)
38. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. ซอย 4
พื้นฐาน
บ้านหนองปรือ
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 4
(บ้านใหม่คลอง
ปูน)

0.00

กองช่าง

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น

39. การพัฒนา ก่อสร้างถนนวิ่ง
โครงสร้าง ออกกำลังกาย
พื้นฐาน
คสล. รอบสระน้ำ
บ้านเนิน สมบูรณ์
เสนอโดยชุมชน
เมือง ย่อยที่ 5
(บ้านเนิน
สมบูรณ์)

201,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการออกกำลังกาย

40. การพัฒนา ก่อสร้างถนนวิ่ง
โครงสร้าง ออกกำลังกาย
พื้นฐาน
คสล. รอบสระน้ำ
หนองกะพ้อ
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 21
(บ้านหนอง
กะพ้อ)

630,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการออกกำลังกาย

41. การพัฒนา ก่อสร้างท่อ
โครงสร้าง ระบายน้ำ คสล.
พื้นฐาน
แยกถนนเทศบาล
17 ซอย 4 (ซอย
ข้าง สวท.) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 9 (บ้าน
หลังสุขศาลา)

422,000.00

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง ในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวมกันไม่น้อยกว่า
2,000.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
800.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนนวิ่งออก
กำลังกาย คสล. ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว
175.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 350.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ก่อสร้างถนนวิ่งออก
กำลังกาย คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
370.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 1,110.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล. ขนาด Ø 0.40
เมตร จำนวน 195
ท่อน พร้อมบ่อพัก
คสล. จำนวน 14 บ่อ
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
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42. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. โรงเรียน
พื้นฐาน
เทศบาล 1
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 21 (บ้าน
หนองกะพ้อ)

201,000.00

กองช่าง

43. การพัฒนา ก่อสร้าง ถนน
โครงสร้าง คสล. แยกถนน
พื้นฐาน
สุวรรณศร (ข้าง
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 14 (บ้าน
ลัดกะสัง)
44. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. แยกถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 18
เชื่อมถนน
เทศบาล 20
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 6
(บ้านชาติเจริญ)

430,000.00

กองช่าง

191,910.00

กองช่าง

45. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. แยกถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 10
(ข้างบ้านต้นข้าว)
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 8
(บ้านรัตนะ 1
เนินกลอย)

316,000.00

กองช่าง

46. การพัฒนา ก่อสร้างผิวจราจร
โครงสร้าง ASPHALT
พื้นฐาน
CONCRETE แยก

910,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
ก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกแก่นักเรียน ครู ขนาดกว้าง 5.00
และผูม้ าติดต่อราชการ เมตร ยาว 72.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมี พื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
360.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
เพื่ออำนวยความ
ก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00
ในการสัญจรไป-มา เมตร ยาว 190.00
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้ เมตร หนา 0.15 เมตร
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
760.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออำนวยความ
ก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00
ในการสัญจรไป-มา เมตร ยาว 97.00
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้ เมตร หนา 0.15 เมตร
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
388.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออำนวยความ
ก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกแก่ประชาชน ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง
ในการสัญจรไป-มา 4.00 เมตร ยาว
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้ 50.00 เมตร หนา
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 0.15 เมตร ตอนที่ 2
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 90.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
560.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่ออำนวยความ
ดำเนินการก่อสร้างผิว
สะดวกแก่ ประชาชน จราจร ASPHALT
ในการสัญจรไป-มา CONCRETE มีพื้นที่ผิว
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47. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

48. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ถนนเทศบาล 21
ซอย 3 (หมู่บ้าน
สันติสุข) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 7 (บ้าน
ศูนย์การค้า
สระแก้ว เมือง
ทอง)
ก่อสร้างถนน
คสล. ถนน
เทศบาล 33/1
ซอย 1 (ซอย
สำนักงานที่ดิน
จังหวัด สระแก้ว)
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 5
(บ้านเนิน
สมบูรณ์)
ก่อสร้างถนน
คสล. ถนน
เทศบาล 6 ซอย
สระไชยศรี 3
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 20
(บ้านสระแก้วสระขวัญ 2)

49. การพัฒนา ก่อสร้างท่อ
โครงสร้าง ระบายน้ำ คสล.
พื้นฐาน
ถนนเทศบาล 2
เชื่อมถนน
เทศบาล 6 เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20 (บ้าน
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 2)
50. การพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าแสง
โครงสร้าง สว่าง
พื้นฐาน
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่
20 (บ้าน

และเพื่อให้มีถนนที่ได้ จราจร ASPHALT
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น CONCRETE รวมกันไม่
น้อยกว่า 2,682.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว

13,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

0.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

0.00

กองช่าง

490,000.00

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมี พื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
320.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 175.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
700.00 ตร.ม ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ท่วมขังในเขต เทศบาล คสล. ขนาด Ø 0.40
เมืองสระแก้ว
เมตร จำนวน 390
ท่อน พร้อมบ่อพัก
คสล. จำนวน 27 บ่อ
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาทำ
กิจกรรมภายใน
บริเวณสวนสาธารณะ
สระแก้ว- สระขวัญ

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง สูง 15 เมตร
(HIGHMAST) จำนวน
1 ต้น/ปี พร้อมโคมไฟ
และอุปกรณ์ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
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สระแก้ว-สระ
ขวัญ)
51. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. แยกถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 18 (สุด
เขตเทศบาล)
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 6
(บ้านชาติเจริญ)

312,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มี ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

52. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. แยกถนน
พื้นฐาน
สุวรรณศร (ข้าง
ถนนเทศบาล 3
บ้านโคกกำนัน)
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 13
บ้านโคกกำนัน

239,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น

53. การพัฒนา ก่อสร้าง ถนน
โครงสร้าง คสล. บ้านใหม่
พื้นฐาน
คลองปูน ซอย
2/1 (ต่อจาก
ถนนเดิม) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 4 (บ้าน
ใหม่คลองปูน)

0.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น

54. การพัฒนา ก่อสร้างผิวจราจร 4,500,000.00
โครงสร้าง ASPHALT
พื้นฐาน
CONCRETE
ถนนเทศบาล 10
เสนอโดย ชุมชน
เมืองย่อยที่ 11
(บ้านสระแก้วสระขวัญ 1)

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 138.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
552.00 ตร.ม ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 140.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือ มีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า
420.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 138.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อย กว่า
552.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT
CONCRETE ตอนที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 305.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว
635.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ตอนที่ 3
ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 360.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง
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55. การพัฒนา ก่อสร้างผิวจราจร 2,858,703.96
โครงสร้าง ASPHALT
พื้นฐาน
CONCRETE
ถนนเทศบาล 18
เสนอโดย ชุมชน
เมืองย่อยที่ 6
(บ้านชาติเจริญ)

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น

56. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
โครงสร้าง คสล. แยก ถนน
พื้นฐาน
เทศบาล 4 เสนอ
โดย ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 10 (บ้าน
รัตนะ 2)

307,000.00

กองช่าง

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา
และเพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น

57. การพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ำ
โครงสร้าง เพือ่ การเกษตร
พื้นฐาน
พอเพียง

15,000.00

กองช่าง

- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ใช้เพียงพอ ในการทำ
การเกษตร - เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ และมีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์
และ ดูแลรักษาแหล่ง
น้ำ

6.00 เมตร ยาว
738.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร
ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่
น้อยกว่า 12,643.00
ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT
CONCRETE ตอนที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 878.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว
703.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร
ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่
น้อยกว่า 7,905.00
ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 135.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. รวม
กันไม่น้อยกว่า
540.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว
เกษตรกรที่ใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำในชุมชน จำนวน
60 คน
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58. การพัฒนา ต่อเติมโรงจอดรถ
โครงสร้าง กองช่าง เทศบาล
พื้นฐาน
เมืองสระแก้ว

307,000.00

กองช่าง

59. การพัฒนา ก่อสร้างถนน
283,000.00 กองช่าง
โครงสร้าง คสล. แยก ถนน
พื้นฐาน
สุวรรณศร (ซอย
แปลง เกษตร
โรงเรียนสระแก้ว)
ต่อจากถนนเดิม
เสนอโดย ชุมชน
เมืองย่อยที่ 12
(บ้านคลองจาน)
60. การพัฒนา ก่อสร้างอาคาร
1,710,945.00 กองการศึกษา
ด้านการ ศูนย์
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์การ
คุณภาพ กีฬา เทศบาล
ชีวิตสังคม เมืองสระแก้ว 2
และชุมชน เสนอ โดย ชุมชน
เมืองย่อยที่ 20
(บ้านสระแก้วสระขวัญ 2)
61. การพัฒนา ฝึกอบรมการ
679,230.00 กองสวัสดิการ
ด้านการ พัฒนาคุณภาพ
สังคม
ส่งเสริม
ชีวิตของผู้สูงอายุ
คุณภาพ เสนอโดยชุมชน
ชีวิตสังคม เมืองย่อยที่ 4
และชุมชน บ้านใหม่คลองปูน
62. การพัฒนา อบรมให้ความรู้
20,000.00 กองสวัสดิการ
ด้านการ ด้านการดูแล
สังคม
ส่งเสริม
สุขภาพและการ
คุณภาพ พัฒนา คุณภาพ
ชีวิตสังคม ชีวิตของคนพิการ
และชุมชน เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 4
บ้านใหม่คลองปูน
63. การพัฒนา โครงการก่อสร้าง 3,113,000.00 กองสวัสดิการ
ด้านการ อาคารผูส้ ูง อายุ
สังคม

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
สถานที่เพียงพอ
สำหรับจอด
ยานพาหนะและ
เครื่องจักร
เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การสัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สถานที่ออกกำลังกาย
ที่ถูกวิธี และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพการดำเนิน
ชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพ
รายได้และ
นันทนาการ

ดำเนินการต่อเติมโรง
จอดรถ ขนาด 6.00 x
12.00 เมตร จำนวน
1 หลัง ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 126.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 504.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ดำเนินการก่อสร้าง
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ขนาด 12X15 เมตร
จำนวน 1 หลัง ตาม
แบบเทศบาลเมือง
สระแก้ว

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแล สุขภาพ การ
นันทนาการ และ
อบรมอาชีพเสริม ปีละ
1 ครั้ง

เสริมสร้างสุขภาพแบบ
องค์รวมทั้ง ร่างกาย
และจิตใจให้กับคน
พิการ

จัดอบรม/กิจกรรม
ให้กับผู้พิการ และ
ผู้ดูแลผู้พิการในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
อาคารสถานที่ใช้ใน

ดำเนินการก่อสร้าง
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
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ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตสังคม
และชุมชน

เทศบาลเมือง
สระแก้ว เสนอ
โดย ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20 (บ้าน
สระแก้ว-สระ
ขวัญ )

64. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตสังคม
และชุมชน
65. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตสังคม
และชุมชน

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

150,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม

ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน ด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต

180,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม

66. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 4
บ้านใหม่คลองปูน

50,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม

67. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
68. การพัฒนา
ด้านสังคม

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12 บ้าน
คลองจาน

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน - เพื่อใช้
ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้
และพัฒนา ผูส้ ูงอายุใน
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เทศบาล
เพื่อให้กองทุนฯ มีเงิน
สำหรับ ช่วยเหลือ
สมาชิกกองทุนฯ ที่
เจ็บป่วย, เสียชีวิต,
คลอดบุตร ,บวช ,ชรา
ภาพ
- เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนใน เขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการดำรง
ชีพ - เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
- เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมี ความรู้
และทักษะในการ
ดำเนินงาน - เพื่อปลูก
และปลุกจิตสำนึกการ
ต่อ ต้านการทุจริต เน้น
ปรับเปลีย่ นฐาน
ความคิดของคนในทุก
ภาคส่วน
เพื่อเพิ่มเติมความรู้
และทักษะความ
สามารถของเด็กและ
เยาวชน

ขนาด 15X20 เมตร
จำนวน 1 หลัง พร้อม
อาคาร สุขา ขนาด 5
ห้อง จำนวน 1 หลัง
ตามแบบเทศบาลเมือง
สระแก้ว

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 1 กองทุน

ประชาชนในเขต
เทศบาล เมืองสระแก้ว
ที่ได้รับความ เดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้ในการ
ดำรงชีพ จำนวน 21
ชุมชน

ฝึกอบรม
คณะกรรมการ พัฒนา
สตรี ปีละ 1 รุ่น
จำนวน 21 ชุมชน

ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนใน เขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
จำนวน 50 คน

0.00 กองสวัสดิการ - เพื่อให้คณะกรรมการ ฝึกอบรม
สังคม
ชุมชนได้ เพิ่มพูน
คณะกรรมการชุมชน
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และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

คณะกรรมการ
ชุมชน เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่
12 บ้านคลอง
จาน

69. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่
6,9 และ 12
(บ้านชาติเจริญ,
บ้านหลังสุข
ศาลา และบ้าน
คลองจาน)
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
"เทศบาลเมือง
สระแก้วคัพ"
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 5
(บ้านเนิน
สมบูรณ์)

70. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

71. การพัฒนา แข่งขันกีฬา
ด้านสังคม เทศบาลจังหวัด
และการมี สระแก้ว
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ความรู้ความสามารถ
ในการ ปฎิบัติหน้าที่ เพื่อปลูกและปลุก
จิตสำนึกการ ต่อต้าน
การทุจริต - เน้นการ
ปรับเปลีย่ นฐาน
ความคิด ของคนในทุก
ภาคส่วน
100,000.00 กองสวัสดิการ เพื่อให้สตรี เยาวชน ผู้
สังคม
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนผู้สนใจมี
ทักษะความรู้ นำไป
ประกอบอาชีพเสริม
รายได้

และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ชุมชน
21 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น
จำนวน 340 คน

0.00 กองการศึกษา -เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีและ ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ - เพื่อเป็น
การยกระดับการเล่น
กีฬา ในท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานดีขึ้น -เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้
เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับ ประสบการณ์
จากการเล่นกีฬา เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนปลอด ยา
เสพติด มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้เทศบาลเมือง
สระแก้วเป็น
ศูนย์กลางในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
184,300.00 กองการศึกษา - เพื่อสร้างความ
สามัคคีของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และพนักงานเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาล เมือง
สระแก้ว
- ฟุตบอล
- ตะกร้อ
- เปตอง
- กีฬาพื้นบ้าน

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ ดำเนิน
โครงการ มีผู้เข้าร่วม
โครงการแข่งขัน
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72. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

73. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
74. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
75. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
76. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

จัดงานสืบสาน
ประเพณี ลอย
กระทง

จัดงานสืบสาน
ประเพณี วัน
สงกรานต์

จัดงานสืบสาน
ประเพณี วันขึ้นปี
ใหม่

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

77. การพัฒนา จัดงานสืบสาน
ด้านสังคม ประเพณี แห่
และการมี เทียนพรรษา
ส่วนร่วม

และปลูกฝังค่า นิยมทีด่ ี
ต่อการกีฬา
271,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน
เยาวชนในเขตเทศบาล
ได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
นักเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
149,600.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของไทย

0.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของไทย

41,300.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของไทย

โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง

จัดงานลอยกระทง ปี
ละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 12
จำนวนผู้เข้าร่วม 450
คน
จัดงานวันสงกรานต์ ปี
ละ 1 ครั้ง ในวันที่ 14
เมษายน ของทุกปี
จำนวนผู้เข้าร่วม 300
คน

จัดงานทำบุญตักบาตร
ในวันขึ้นปีใหม่ ปีละ 1
ครั้ง ในวันที่ 1
มกราคม ของ ทุกปี
จำนวนผู้เข้าร่วม 350
คน
0.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์
เด็กและประชาชนใน
ขนบธรรมเนียม
เขตเทศบาล ได้อนุรักษ์
ประเพณี ของไทย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของไทย โดย
มีกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
ด้านศาสนา ประเพณี
ท้องถิ่นที่ร่วม กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
จัดตั้งขึ้น จำนวน
ผู้เข้าร่วม 200 คน
0.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู จัดแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีอันดี ของ ปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น
สังคมไทย
15 ค่ำ เดือน 8
จำนวนผู้เข้าร่วม 350
คน
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ของ
ประชาชน
78. การพัฒนา สมโภช
ด้านสังคม ศาลหลักเมือง
และการมี จังหวัด สระแก้ว
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

79. การพัฒนา เทศกาลดูผีเสื้อ
ด้านสังคม ปางสีดา
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

80. การพัฒนา วันเด็กแห่งชาติ
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

81. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดเด็ก และ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา

40,500.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ศาลหลักเมือง จังหวัด
สระแก้วซึ่งเป็นที่
เคารพบูชาของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
และใกล้เคียง

ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 21
ชุมชน และพื้นที่
ใกล้เคียงร่วม โครงการ
สมโภชศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าร่วม 500
คน
0.00 กองการศึกษา − เพื่อให้สอดคล้องกับ − พนักงานเจ้าหน้าที่
จังหวัดสระแก้ว
− พนักงานครูและ
− เพื่อส่งเสริมการ
นักเรียนโรงเรียน ใน
ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ สังกัดเทศบาลเมือง
ธรรมชาติและ
สระแก้ว ประชาชนใน
สิ่งแวดล้อม
เขตเทศบาลเมือง
− เพื่อสร้างจิตสำนึกใน สระแก้ว จำนวน 150
การรักและหวงแหน คน
ธรรมชาติ
300,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กกล้า
- จัดกิจกรรมการ ละ
แสดงออก มีรักความ เล่นต่างๆ ของเด็ก เช่น
สามัคคี มีระเบียบวินัย วิ่งผลัดกระสอบ เก้าอี้
อันดี และ ประชาชน ดนตรี เกมต่างๆ วาด
ได้ตระหนักถึง
ภาพ ระบายสี เป็นต้น
ความสำคัญ ของเด็ก มีเด็ก เยาวชนเข้า ร่วม
โครงการฯ ประมาณ
1,000 คน
- ค่าของรางวัลสำหรับ
เด็กเข้าร่วม กิจกรรม
- ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
- ค่าเช่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เต้นท์
เก้าอี้
145,000.00 กองการศึกษา 1. เพื่อให้เกิดกลไก ดำเนินการฝึกอบรม
ระบบงานและ
เพื่อสร้าง ภูมคิ ุ้มกันยา
กระบวนการทำงาน เสพติดเด็กและ
สร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน เยาวชนนอก
ยาเสพติดเด็ก และ สถานศึกษา
กลุ่ม เยาวชนนอก
สถานศึกษา
2. เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กัน
และป้องกัน ยาเสพติด
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82. การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกัน ภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
ประจำปี
งบประมาณ
2563

เด็กและกลุ่มเยาวชน
นอกสถานศึกษาไม่เข้า
ไป เกี่ยวข้องและ
ห่างไกลยาเสพติด
296,710.00
สำนัก
เพื่อดำเนินการ
ปลัดเทศบาล ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เทศบาล เมือง
สระแก้วเพิ่มเติม เพื่อ
เป็นกำลัง เสริมในการ
ป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัยในเขต
เทศบาล

ดำเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เทศบาลเมืองสระแก้ว
จำนวน 30 คน

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จำนวนเงิน 82,250,604 บาท มี
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิ น 71,561,947 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5 1,207,400.00

5

1,207,400.00

การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ

6 2,462,375.86

6

2,462,375.86

การพัฒนาด้านการศึกษา

7 51,258,310.00

7

50,058,265.76

การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9 13,735,985.78

9

13,735,985.78

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและ
ชุมชน

2 3,723,667.00

2

2,634,117.00

การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

10 1,463,802.50

10

1,463,802.50

รวม

39 73,851,541.14

39

71,561,946.90
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

1. การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ
2. การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ
โครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

3. การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ
4. การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ

รายการค่าใช้จา่ ยในการ
เลือกตั้ง

งบตาม เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

466,500.00

466,442.10

466,442.10

57.90

30,000.00

28,160.00

28,160.00

1,840.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

0.00

6,744.00

6,744.00

6,744.00

0.00

5. การพัฒนาด้านการ โครงการอบรมและศึกษาดู
590,101.00
บริหารและการ
งานเสริมสร้างความรูค้ วาม
บริการ
เข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,324,000.00
บริหารและการ
บริการ

590,101.00

590,101.00

0.00

1,322,928.76

1,322,928.76

1,071.24

โครงการเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
8. การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 10,231,000.00
ในการบริหารสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 10,231,000.00
ในการบริหารสถานศึกษา

8,853,660.00

8,853,660.00

1,377,340.00

8,853,660.00

8,853,660.00

1,377,340.00

9. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
10. การพัฒนาด้าน
การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 10,231,000.00
ในการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารเสริม (นม)
6,655,000.00

8,853,660.00

8,853,660.00

1,377,340.00

6,651,598.00

5,451,553.76

3,402.00

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
12. การพัฒนาด้าน
การศึกษา

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เมืองสระแก้ว
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
วัดสระแก้ว

844,000.00

832,780.00

832,780.00

11,220.00

9,088,000.00

8,359,292.00

8,359,292.00

728,708.00

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
14. การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 10,231,000.00
ในการบริหารสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
55,090.00
เรื่องการบริหารจัดการขยะที่
ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R

8,853,660.00

8,853,660.00

1,377,340.00

52,473.00

52,473.00

2,617.00

400,000.00

400,000.00

0.00

15. การพัฒนาด้านการ โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขและ
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

400,000.00

35
16. การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,791,129.00
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

8,818,017.29

8,818,017.29

1,973,111.71

17. การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,324,000.00
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
18. การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,324,000.00
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1,322,928.76

1,322,928.76

1,071.24

1,322,928.76

1,322,928.76

1,071.24

19. การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,324,000.00
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
20. การพัฒนาด้านการ เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
407,000.00
สาธารณสุขและ
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม

1,322,928.76

1,322,928.76

1,071.24

407,000.00

407,000.00

0.00

21. การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
22. การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

11,000.00

4,809.21

4,809.21

6,190.79

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

90,000.00

84,900.00

84,900.00

5,100.00

23. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการขยายเขตจำหน่าย
พื้นฐาน
ระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชน
เมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ
บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอย
บ้านดาบอมร
24. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
พื้นฐาน
สวนสาธารณะสระแก้ว-สระ
ขวัญ

112,400.00

112,400.00

112,400.00

0.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

0.00

25. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
พื้นฐาน
การเกษตรพอเพียง

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

26. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการต่อเติมโรงจอดรถ
พื้นฐาน
กองช่างเทศบาลเมืองสระแก้ว

307,000.00

307,000.00

307,000.00

0.00

27. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พื้นฐาน
แยกถนนสุวรรณศร(ซอย
แปลงเกษตรโรงเรียน
สระแก้ว)ต่อจากถนนเดิม
28. การพัฒนาด้านการ โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สังคมและชุมชน

283,000.00

283,000.00

283,000.00

0.00

679,230.00

610,667.00

610,667.00

68,563.00
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29. การพัฒนาด้านการ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สังคมและชุมชน
สระแก้ว
30. การพัฒนาด้าน
โครงการพัฒนาเด็กและ
สังคมและการมีส่วน เยาวชน
ร่วมของประชาชน
31. การพัฒนาด้าน
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

3,113,000.00

3,113,000.00

2,023,450.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

32. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
33. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
จังหวัดสระแก้ว

184,300.00

184,297.00

184,297.00

3.00

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

271,000.00

270,992.00

270,992.00

8.00

34. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
35. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

149,600.00

149,545.00

149,545.00

55.00

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่

41,300.00

41,300.00

41,300.00

0.00

40,500.00

40,443.50

40,443.50

56.50

300,000.00

299,995.00

299,995.00

5.00

145,000.00

60,525.00

60,525.00

84,475.00

296,710.00

296,705.00

296,705.00

5.00

36. การพัฒนาด้าน
โครงการสมโภชศาลหลักเมือง
สังคมและการมีส่วน จังหวัดสระแก้ว
ร่วมของประชาชน
37. การพัฒนาด้าน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
38. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
39. การพัฒนาด้าน
สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในเยาวชน
นอกสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)เทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

37

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
งบประมาณ
โครงกา
ร

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการ

35

60,370,000

12

2,935,000

3.การพัฒนาด้านการศึกษา

23

4.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน
6.การพัฒนาด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

รวม

อนุมัติงบประมาณ
จำนวน
โครงกา
ร

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จำนวน

เบิกจ่าย
จำนวน

โครงกา งบประมาณ โครงกา
ร
ร

งบประมาณ

27 20,343,881

5 1,207,400

5

1,207,400

10

2,465,345

6 2,462,375

6

2,462,375

89,376,900

9 57,811,000

7 51,258,310

7

50,058,265

17

16,305,000

13 15,776,219

9 13,735,985

9

13,735,985

6

7,300,750

6

5,853,175

2 3,723,667

2

2,634,117

18

4,080,000

17

1,598,410

10 1,463,802

10

1,463,802

82 103,848,030

39 73,851,541

39

71,561,946

111 180,367,650

ช. ผลการดำเนินงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินทุนสำรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
ฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล” นายกเทศมนตรี ประธานสภา
นายกเทศมนตรี ประธานสภา รองนายกฯ สมาชิก
สภาฯ ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สถานศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย สนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน โดยบุคลากรในสังกัด

ผลการดำเนินการ
1.ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ของ
บุคลากรเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. บุคลากรในสังกัดเทศบาลสามารถนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95
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เทศบาลสามารถ นำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ งาน
เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. โครงการออกหน่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
บริการประชาชนเคลื่อนที่ ออกไปรับฟัง ความคิดเห็นและให้บริการ ประชาชน
ด้านต่าง ๆเช่น งาน ทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บ
ภาษี การรับคำร้องต่างๆ และการตรวจ สุขภา เป็น
ต้น จำนวน 21 ชุมชน รวม 4 วัน

3. โครงการเวทีประชาคม ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนครบทุก
ท้องถิ่น
ชุมชน และดำเนินการประชาคมเมืองตามสัดส่วน
เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เกินศักยภาพ
ของชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการจัดทำแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุม่ เป้า หมาย ปีละ
ไม่น้อยกว่า 80 คน ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทำ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 3. คณะกรรมการ
แผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระแก้ว 4. ตัวแทนจาก
ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองสระแก้ว

5. จัดทำวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การ
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว การติดต่อ
ประสานงานของประชาชนส่วนราชการต่างๆ
จำนวน 2,000 เล่ม
สืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็ก ๆ สู่ความพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง กะพ้ออนุสรณ์)
โรงเรียน เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
- บ้านต้นแบบพอเพียง ชุมชนที่อยู่ใน เขตบริการ
ของโรงเรียน 6 ชุมชน จำนวน 340 คน
จัดกิจกรรม “อาการอิ่มท้องจากผลผลิต จากฝีมือ
การทำงานของของชุมชนเป็นความสุข โดยมี
เป้าหมายเป็นนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) จำนวน 340
คน

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1) ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ครบทั้ง 21 ชุมชน รวม 4 วัน คิด
เป็นร้อยละ 100
2) ประชาชนเกิด ความเข้าใจและ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนให้ความ ร่วมมือ
ในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
90
1) ดำเนินจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน
ครบทุกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
2) ยกเลิกการประชาคมเมืองตามสถานการณ์
ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019
3) รวบรวมปัญหาความต้องการของ
ประชาชน
ในท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของชุมชนมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 36 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 76.59
1) ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
100
2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการบูรณาการแผน
ชุมชุมร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนและ
เทศบาล เมืองสระแก้วในการจัดทำแผนชุมชน
ในด้านต่างๆ คิดเป็นร้อยละ95.60
จัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2,000 เล่ม
คิดเป็น ร้อยละ 100
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้าน
ต้นแบบพอเพียง ชุมชนที่อยู่ใน เขตบริการ
ของโรงเรียน 6 ชุมชน จำนวน 272 คน คิด
เป็นร้อยละ 80
1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
100
2. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) จำนวน 340 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
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8. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1-4
เล็ก
-หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท.1
-บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท.2
9. เสริมสร้างศักยภาพดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
ไทย
สอนดนตรีไทยทีไ่ ด้มาตรฐานและเพียงพอ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด จัดอบรมเด็ก/เยาวชน/นักเรียนเข้ารับการอบรม ปี
ในสถานศึกษา
ละ 1 ครั้ง จำนวน 100 คน
10 ปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียน เทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
11 เสริมสร้างศักยภาพดนตรี
ไทย

12 ค่าอาหารเสริม (นม)

13 เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแก้ว

14. เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
15. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการขยะที่ถูกวิธีโดย
กิจกรรม 3R

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ทั่วถึง และเพียงพอ
ให้กับนักเรียน ในสถานศึกษา

จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1-4
-หนองกะพ้ออนุสรณ์ ร.ร.ท.1
-บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท.2
ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรมีเครื่อง
ดนตรีไทยสำหรับฝึกซ้อมและใช้ในการแสดง
อบรมเด็ก/เยาวชน/นักเรียนเข้ารับการอบรม
ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 100
นักเรียนได้ใช้น้ำประปาทีม่ ีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกะพ้อ
ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะการเล่นดนตรีไทย อย่างน้อย อนุสรณ์) ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะการเล่น
ร้อยละ 80
ดนตรีไทย สามารถแสดงออกในกิจกรรมหรือ
การแสงดในโอกาสต่างๆคิดเป็นร้อยละ 80
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน -ศูนย์ -นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้น
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 - 4 - หนองกะพ้ออนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับอาหาร
ร.ร.ท 1 - บ้านลัดกะสัง ร.ร.ท 2 - ร.ร.อนุบาล กลางวันครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
เมืองสระแก้ว - ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว - ศูนย์
-อาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับประทาน
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
อาหารมีคณ
ุ ค่าตามโภชนาการเหมาะสมกับ
สุขภาพนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว จำนวน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2,258 คน 2,258 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จำนวน 239 คน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จำนวน 239 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายที่ 1
1. กิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมฝึกอบรมทางวิชาการและกิจกรรมการสาธิต สัมพันธ์ให้ความรู้ทางวิชาการพร้อมสาธิต/
และฝึกปฏิบัติ ด้านการจัดการขยะ จำนวน 120 ปฏิบัติ ด้านการจัดการขยะ จำนวน 120 คน
คน ได้แก่
คิดเป็น ร้อยละ 100
-อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมือง 2.กิจกรรมศึกษาดูงานฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย
สระแก้ว
ตัวแทนชุมชนฯ จำนวน 40 คน คิดเป็น ร้อย
-ผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน
ละ 100
-ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
สระแก้ว
-พนักงานเทศบาลในหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมือง
สระแก้ว
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เป้าหมายที่ 2
กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานชุมชน
ปลอดขยะ (Zero waste) ณ เทศบาลตำบลกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุม่ เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน
เมืองย่อยที่ 1-21 จำนวน 40 คน
16. โครงการพระราชดำริด้าน อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการชุมชน
สาธารณสุข
ดำเนินการตามโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 20 ชุมชน ชุมชน
ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000
บาท

สามารถอุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการชุมชน ครบทั้ง 20 ชุมชน
พร้อมรายงานผลการดำเนินการและรายงาน
ผลโครงการพระราชดำริดา้ นสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อย
ละ 100
17. จ้างเหมาบริการในศูนย์ จ้างเหมาบริการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ดำเนินการจ้างเหมาบริการศูนย์กำจัดขยะมูล
กำจัด ขยะมูลฝอยแบบ แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 29 ฝอยและสิ่งปฏิกลู แบบครบวงจรเทศบาลเมือง
ครบวงจร เทศบาลเมือง คน
สระแก้ว จำนวน 29 คน เพื่อปฏิบัติงานตาม
สระแก้ว
ภารกิจ ครบจำนวน คิดเป็นร้อยละ 100
18. จ้างเหมาบริการรักษา
ความ สะอาดถนนในเขต
เทศบาล เมืองสระแก้ว
19. จ้างเหมาบริการเก็บ ขน
ขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ในเขต เทศบาลเมือง
สระแก้ว
20. จ้างเหมาบริการตัดหญ้า
ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความ
สะอาด ที่สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว
21. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น
22. ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ ยาเสพติด
23. อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล อาหาร

จ้างเหมาบริการรักษาความ สะอาดถนนในเขต
เทศบาล เมืองสระแก้ว จำนวน 25 คน

ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาล เมืองสระแก้ว
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะ มูล
ในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 15 คน
ฝอยและสิ่งปฏิกลู ในเขต เทศบาลเมือง
สระแก้ว จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
100
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่ง กิ่งไม้และทำความ จ้างเหมาบริการ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และ
สะอาดที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง สระแก้ว ทำความสะอาด ที่สาธารณะฯ ร้อยละ 100

สนับสนุนงบประมาณไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 ของ
เงิน กองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรร จาก สปสช.ในแต่
ละปีงบประมาณ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 60 คน

ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ กว่าร้อยละ
60 ของเงินกองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรรจาก
สปสช.
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้ประกอบการร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่าย
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผปู้ ระกอบการ
อาหาร - ผู้จำหน่ายอาหารในตลาดสด - นักเรียน จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา - ประชาชน
ทั่วไป - ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน
24. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต 1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข พื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้งมีเจ้าของและไม่มี ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้งมี
บ้า ตามพระปณิธาน
เจ้าของ จำนวน 3,000 ตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรค เจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 3,000 ตัว
ศาสตราจารย์ พลเอก
และลดการแพร่ระบาดของโรงคพิษสุนัขบ้า อย่าง คิดเป็นร้อยละ 100
หญิง พลเรือเอกหญิง พล น้อยร้อยละ 60
2. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกีย่ วกับการ
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
ดูแลสัตว์เลี้ยงและนำสัตว์เลีย้ งมารับวัคซีน
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พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี
25 โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวน สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาต
ราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จ พระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
26. โครงการขยายเขต
จำหน่ายระบบน้ำประปา
ภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-21

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบ 21 ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 100

สำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ทั้งมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของในชุมชนเมืองย่อยที่ 1-21 จำนวน
3,000 ตัว และได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบ Thai
Rabie.Net ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข
และแมว) ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของใน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-21 จำนวน 3,000 ตัว
ขึน้ ทะเบียนในระบบฐานข้อมูล Thai
Rabie.Net จำนวน 3,000 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 100

ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย
10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี)
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้าน
หนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4
ซอย 3

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2
ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี) มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้าน
หนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล
33/4 ซอย 3
มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้าน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่ ใหม่คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย
คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3 (แยกสุด 3 (แยกสุดซอย)มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค
ซอย)
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้าน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติ ชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14เชื่อมถนน
เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14เชื่อมถนนเทศบาล เทศบาล 18 ซอย 2 มีน้ำใช้ในการอุปโภค18 ซอย 2
บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้าน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้าน รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว
รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้วซอย ซอยข้างอู่ประธานยอง มีน้ำใช้ในการอุปโภคข้างอู่ประธานยอง
บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้าน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้าน หลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย
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หลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1ซอย
บ้านนายนิพล ติระวัฒน์
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้าน
หนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้าน
กาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้าน
คลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1(
แยกซ้าย
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้าน
คลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิมสุดซอย
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5ต่อ
จากของเดิมสุดซอย
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำ
เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ต่อ
จากของเดิมสุดซอย
27. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 15 เมตร
สว่างสวนสาธารณะ
(High Mast) จำนวน 1 ต้น พร้อมโคมไฟและ
สระแก้ว-สระขวัญ
อุปกรณ์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

28. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 3 กิจกรรม ให้
เพื่อการเกษตรพอเพียง เกษตรกรและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ในชุมชน จำนวน 60 คน

29. โครงการต่อเติมโรงจอดรถ ดำเนินการต่อเติมโรงจอดรถ ขนาด 6.00 x
กองช่างเทศบาลเมือง
12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลน
สระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว

1ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์ มีนำ้ ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้าน
หนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่
ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง มี
น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึน้ คิดเป็น
ร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้าน
คลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง
ซอย 1(แยกซ้าย มีนำ้ ใช้ในการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้าน
คลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิม
สุดซอย มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี
5ต่อจากของเดิมสุดซอย มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำ
เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบ
อมร มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 100
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5
ต่อจากของเดิมสุดซอย มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ
สระแก้ว - สระขวัญ มีแสงสว่างเพิม่ ขึ้น จาก
การดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง
15 เมตร (High Mast) จำนวน 1 ต้น พร้อม
โคมไฟและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100
มีเกษตรกรและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำในชุมชนเมืองย่อยที่ 21 บ้านหนอง
กะพ้อ เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
ประกอบด้วยชาย 38 คน หญิง 22 คน โดย
ได้รับความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาแหล่งน้ำ และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ
ประจำชุมชนบ้านหนองกะพ้อ
กองช่าง มีสถานที่จอดยานพาหนะและ
เครื่องจักรเพิม่ ขึ้น ขนาด 6.00 x 12.00
เมตร จำนวน 1 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100
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30. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.แยกถนนสุวรรณศร
(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียน
สระแก้ว)ต่อจากถนนเดิม
31. โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
ร่วมกันไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้เความรู้เพิ่มศักยภาพ
ผู้สูงอายุ จำนวน 5 กิจกรรม ให้ผสู้ ูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100 คน

32. โครงการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
15X20 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมอาคาร สุขา
สระแก้ว
ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาล
เมืองสระแก้ว
33. โครงการพัฒนาเด็กและ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 3 กิจกรรมได้แก่
เยาวชน
กิจกรรมที่ 1 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 เรือ่ งการใช้สื่อ
ออนไลน์ อย่างถูกวิธีและการเอาตัวรอดจากภัย
สังคมออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เรื่องการป้องกันและ
การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินปละภัยพิบัติ
ต่างๆ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆดังนี้ การป้องกัน
และการเอาตัวรอดจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
การป้องกันและการเอาตัวรอดจากสถานการณ์
ฉุกเฉิน จำนวน 50 คน
34. โครงการฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร รวม
ชุมชน
10 กิจกรรม เพื่อประชาชนสามารถนำเอาความรู้
และทักษะที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาการประกอบ
อาชีพ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
504.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยชาย
จำนวน 14 คน หญิง 86 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน มีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากร้อยละ 89.8 ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากร้อยละ 89.4 และด้านคุณภาพอยู่ใน
ระดับพีงพอใจมาก ร้อยละ 88.8
ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เทศบาลเมือง
สระแก้วมีอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด
15X20 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมอาคาร
สุขา ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง คิดเป็น
ร้อยละ 100
มีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ชาย 50
คน หญิง 50 คน โดยได้รับความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เรื่องการใช้
สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธี การป้องกันและการ
เอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 70

มีสตรี/เด็ก/เยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 45 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำเอาความรู้และทักษะทีไ่ ด้ไปต่อ
ยอดในการพัฒนาการประกอบอาชีพ เลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน คิดเป็น
ร้อยละ 90.5
35. โครงการแข่งขันกีฬา
จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว
1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลจังหวัดสระแก้ว รวม 17 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก 100
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
2. มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไป อย่าง เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
น้อยร้อยละ 80
พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไป
คิดเป็นร้อยละ 90
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36. โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562
“แหลมฉบังเกมส์” 2 ระดับ คือ
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
37. โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีลอยกระทง ขบวนแห่กระทงขอ
ลอยกระทง
นักเรียน ประชาชน และเยาวชนทัง้ 21 ชุมชนเมือง
ย่อย โดยมีนักเรียน ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 300 คน
38. โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
วันขึ้นปีใหม่
ประเพณีของไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และ
ส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว เป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 350 คน
39. โครงการสมโภช
จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมี
ศาลหลักเมืองจังหวัด
ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนทั่วไป และส่วน
สระแก้ว
ราชการในจังหวัดสระแก้ว มาสักการะศาลหลักเมือง
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองสมโภช
ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500 คน
40. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1,000 คน

41. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา
42. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)เทศบาล
เมืองสระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

43. โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ASPHALT
CONCRETE ถนน
เทศบาล 35

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี
การศึกษา 2562 “แหลมฉบังเกมส์”

1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
100
2. มีจำนวนนักเรียน ประชนชน และเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม 240 คน คิดเป็นร้อยละ 80
1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประชาชน และส่วนราชการในจังหวัด
สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80
1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนทั่วไป
และส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม
450 คน คิดเป็นร้อยละ 90
1. ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ
100
2. มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
และเด็กในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน
1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอก ดำเนินการจัดอบรมฯ เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา กลุ่มเด็กและประชาชนในเขตเทศบาล สถานศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
เมืองสระแก้ว จำนวน 60 คน
ชีวิตประจำวัน จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
80
ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1) ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรม ครบถ้วน
(อปพร.) จำนวน 30 คน
สมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 100
2) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) จำนวน 30 คน ที่ได้รับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ
ตรงตามหลักวิชาการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ดังนี้
ตอนที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,615.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
13,480.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ
100
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ตอนที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่
น้อยกว่า 13,480.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เงินสะสม
44. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ถนน เทศบาล 31
(ต่อจากถนนเดิม) เสนอ
โดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5
(บ้านเนินสมบูรณ์)
45. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์)
46.

47.

48.

49.

50.

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ตาม 2,000.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
แบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
รวมกันไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล. แยก ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 190.00
ถนนเทศบาล 6 (ข้างโกดัง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. รวมกันไม่
ไท้เชียง) เสนอโดยชุมชน น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองย่อยที่ 10 บ้าน
เมืองสระแก้ว
รัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
ก่อสร้างถนน คสล. แยก ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ถนน เทศบาล 18 เชื่อม 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ถนนเทศบาล 20 เสนอ รวมกันไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร ตามแบบ
โดยชุมชนเมืองย่อยที่ 6 แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
(บ้านชาติเจริญ)
ก่อสร้างถนน คสล. แยก ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ถนนสุวรรณศร (ข้างการ 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ร่วมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ตามแบบ
สระแก้ว)
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร
ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT
ASPHALT CONCRETE CONCRETE มีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT
แยกถนนเทศบาล 21 CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตาราง
ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อย
ที่ 7 (บ้านศูนย์การค้า
สระแก้ว เมืองทอง)
ก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลัง ก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. ขนาดกว้าง
กาย คสล. รอบสระน้ำ 2.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านเนิน สมบูรณ์ เสนอ หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 350.00
โดยชุมชนเมือง ย่อยที่ 5 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
(บ้านเนินสมบูรณ์)

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
360.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
760.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
388.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึน้
760.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
2,682.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนถนนวิ่งออกกำลังกาย ที่ได้
มาตรฐาน และได้รบั ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 350.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 100
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51. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล. แยกถนนเทศบาล
17 ซอย 4 (ซอยข้าง
สวท.) เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 9 (บ้านหลัง
สุขศาลา)
52. ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ถนน สุวรรณศร (ข้างถนน
เทศบาล 3 บ้านโคก
กำนัน) เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 13 บ้านโคก
กำนัน
53. ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 18 (สุดเขต
เทศบาล)
54. ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE
ถนนเทศบาล 18 เสนอ
โดย ชุมชนเมืองย่อยที่ 6
(บ้านชาติเจริญ)

55. ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 10 (ข้าง
บ้านต้นข้าว) เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 (บ้าน
รัตนะ 1 เนินกลอย)
56. ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 4 เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 10
(บ้านรัตนะ 2)
57. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล. ถนนเทศบาล 19
(ซอยอรุณกิจ)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ประชาชนในพื้นที่มีท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
จำนวน 195 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 14 Ø 0.40 เมตร จำนวน 195 ท่อน พร้อมบ่อ
บ่อ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองสระแก้ว
พัก คสล. จำนวน 14 บ่อ คิดเป็นร้อยละ
100

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน 420.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
ร่วมกันไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ตามแบบ 552.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 878.00 เมตร หนา ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7,905.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
703.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า
7,905.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตอนที่ ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 560.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
560.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
รวม กันไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน 540.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ประชาชนในพื้นที่มีท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
จำนวน 930 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 66 Ø 0.40 เมตร จำนวน 930 ท่อน พร้อมบ่อ
บ่อ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองสระแก้ว
พัก คสล. จำนวน 66 บ่อ คิดเป็นร้อยละ
100
58. ก่อสร้างผิวจราจร
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,292.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ
222.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. คิดเป็นร้อยละ 100

47
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล.
59. ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE
ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคก
กำนัน)
60. ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 1 ซอย 4

61. ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE
ถนนเทศบาล 1 (บ้าน
หนองเสม็ดเหนือ)

62. ก่อสร้างผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE
ถนนเทศบาล 1 (บ้าน
หนองเสม็ดเหนือ)

53. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ คสล.
ถนนเทศบาล 25

64. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล. ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9

จราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า
3,292.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE
รวมกันไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
รวม กันไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 927.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
554.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า
6,851.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,232.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 348.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 3
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT
CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 9,589.00 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตอนที่
2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน
588 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 46 บ่อ หรือ
มีพื้นที่ คสล. รวม กันไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร
จำนวน 333 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 28
บ่อ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
2,400.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
960.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
6,851.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
9,589.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
150.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ
คสล. คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนในพื้นที่มีท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
Ø 0.40 เมตร จำนวน 333 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. จำนวน 28 บ่อ คิดเป็นร้อยละ
100
65. ก่อสร้างผิวจราจร
ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
ASPHALT CONCRETE CONCRETE ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
ถนนเทศบาล 10 เสนอ 305.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาด 12,748.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ
โดยชุมชนเมืองย่อยที่ 11 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 635.00 เมตร หนา 0.05 100
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(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ
1)

เมตร ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 4 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 738.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE
รวมกันไม่น้อยกว่า 12,748.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
66. ก่อสร้างถนน คสล. ถนน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และได้รับ
เทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อม 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ความสะดวกในการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น
ซอย 2 (ตอนที่ 1) เสนอ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ตามแบบ
960.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 100
โดย ชุมชนเมืองย่อยที่ แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
15 (บ้านหนองเสม็ด
เหนือ)

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินทุนสำรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลเมืองสระแก้ว
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น
66 โครงการ จากโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.48 ของโครงการ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (1)
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (2)
นายประดิษฐ์ชัย ทูคำมี
นายนายบรรเจิด สุรินทร์ศักดิ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสมศักดิ์ คงพิกุล
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
นายสุเทพ หงษ์สัมฤทธิ์
นางสาวจงจิตร เด่นกระจ่าง
ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว (เป็นโดยตำแหน่ง)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทรศัพท์
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241179
037241491
037241491
037241063
037241491
037241491
037241491

49

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
นายธวัชชัย บุญปลูก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (3)
นางสาวธนัญญา จึงตระกูล
นายอนันต์ ปราณี
นายสมศักดิ์ คงพิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประชาคม
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายสำราญ เอี่ยมสะอาด
ผู้แทนประชาคม
นายสนอง ทองเล็ก
ผู้แทนประชาคม
นายสงัด อาจต้น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายสถาพร ศรีเพียวไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว
กรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
นายชาญ จึงตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยม บุญคุ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสรายุทธ บุญปลูก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว
กรรมการ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
กรรมการ
นายสังวร ปัญญา
ผู้แทนประชาคม
นายธนกฤต ทูคำมี
ผู้แทนประชาคม
ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
นางเปิ้น เวียงคำ
ผู้แทนประชาคม

037242705
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491

เบอร์โทรศัพท์
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241063
เบอร์โทรศัพท์
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
037241491
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ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

037241491
037241491
037241491
037241491

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองสระแก้วทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
(นายตระกูล สุขกุล)
นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้วได้รวบรวบข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสระ
แก้วรวมถึงการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของให้มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นการทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามรายละเอียด ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีผลการประเมินผลคะแนนดังนี้
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 205 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 18.63
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 145 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 13.18
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 94 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 8.5
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 95
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.63
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 90 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.18
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 52 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.72
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.45
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.45
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.45
(8) แผนงาน 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 52 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.72
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 47 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.27
คะแนนรวมที่ได้ 625 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 56.82
สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว จากทั้ง 3 ประเด็นพิจารณา คะแนนรวมที่ได้
974 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 88.63
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รายงานสรุปผลคะแนน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว
ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธิ์
3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนน
เฉลี่ย
18.63
13.18
56.82
8.5
8.63
8.18
4.72
4.45
4.45
4.54
4.72
4.36
4.27
88.63
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสระแก้ว
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีผลการประเมินผลคะแนนดังนี้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 88 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 8.00
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 93 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 8.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 92 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 8.36
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ 95 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 8.63
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 คะแนน
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 48 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.36
5.2 กำหนดวัตถุป ระสงค์ส อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ 52 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.72
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 47 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.27
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้
50 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.54
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.45
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 50 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.54
5.7 โครงการมีความสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ จังหวัด 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 50
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.54
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 45 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.09
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน คะแนน
รวมที่ได้ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.45
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน คะแนนรวมที่
ได้ 48 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.36
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5.11 มีการกำหนดชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5
คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 50 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.54
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวมที่ได้ 49
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.45
คะแนนรวมที่ได้ 587 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 53.36
สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว จากทั้ง 5 ประเด็นพิจารณา คะแนนรวมที่ได้
955 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 86.81

รายงานสรุปผลคะแนน
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว
ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้ า หมาย(ผลผลิ ต ของโครงการ)มี ค วามชั ด เจนนำไปสู ่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

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

คะแนน
เฉลี่ย
8.00
8.45
8.36
8.63
53.31
4.36
4.72
4.27

(5)
(5)

4.54
4.45

(5)
(5)
(5)

4.54
4.09
4.54

(5)
(5)
(5)

4.45
4.36
4.54

(5)
100

4.45
86.81

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) การวิ เ คราะห์ ท ี ่ ค รอบคลุ ม ความเชื ่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

20
(3)

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(3)

15
(2)

(1)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ วิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
( 8) สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามงบประมาณที ่ ได้ ร ั บ และการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที ่ ได้รั บ จากการดำเนิ น งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560 เช่ น ผลที ่ ไ ด้ ร ั บ /ผลที ่ ส ำคั ญ ผลกระทบ และสรุ ป ปั ญ หา
อุ ป สรรคการดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาและแนวทางการแก้ ไ ข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ของ
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กรปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครอง ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
ส่วนท้องถิ่นใน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เขตจังหวัด
และ Thailand 4.0

คะแนน
เต็ม
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

(1)

(1)

65
(10)

(10)

คะแนนที่
ได้

ประเด็นการพิจารณา
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

คะแนน
เต็ม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร (10)
ราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอำนาจหน้าที่ (5)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน (5)
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(Positioning) พื้นที่
จริง ที่จะน้าไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์แ ละยุท ธศาสตร์ ของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการ
พัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
ของยุทธศาสตร์ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ในภาพรวม
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12 Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
โครงการ
กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การ
จั ด ทำโครงการเพื่ อ พั ฒ นาท้อ งถิ ่ นในแผนพัฒ นาท้ องถิ ่น สี่ ป ีอ ย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนนที่
ได้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

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

ประเด็นการพิจารณา
1 . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผล
(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
การนำแผนพัฒนา เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่า
ท้องถิ่นสี่ปีไป
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
ปฏิบัติในเชิง
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
ปริมาณ
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผล
(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
การนำแผนพัฒนา นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ปฏิบัติในเชิง
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่
คุณภาพ
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ
ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามที ่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
(1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
พัฒนา
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
(2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

คะแนน
เต็ม
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เต็ม
5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
60
5.1 ความชัดเจน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(5)
ของชื่อ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
(5)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
สอดคล้องกับ
เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
โครงการ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
(5)
(ผลผลิตของ สามารถระบุ จ ำนวนเท่ า ไร กลุ ่ ม เป้ า หมายคื อ อะไร มี ผ ลผลิ ต อย่ า งไร
โครงการ) มี กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
ความชัดเจน โครงการนี ้ จ ะท้ า ที ่ ไ หน เริ ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวลาใดและจบลงเมื ่ อ ไร ใครคื อ
นำไปสู่การตั้ง กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
งบประมาณ ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
ได้ถูกต้อง
5.4 โครงการ มี โครงการสอดคล้องกับ
(5)
ความ
(1) ความมั่นคง
สอดคล้องกับ (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
20 ปี
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
(5)
(ผลผลิตของ 12 โดย
โครงการ) มี (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความ
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
สอดคล้องกับ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนา
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
เศรษฐกิจและ (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
สังคมแห่งชาติ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการ มีความ โครงการมี ล ั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี ่ ย นโครงสร้ า ง
สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
Thailand 4.0
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสูก่ ารเน้นภาคบริการมาก
ขึ ้ น รวมถึ งโครงการที่ เติ มเต็มด้ว ยวิท ยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ย อด ค วา ม ไ ด ้ เ ป รี ย บ เชิ งเ ป ร ี ยบ เ ที ย บ เ ช่ น ด ้ า นเ กษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
จังหวัด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความ
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
ยากจนหรือการ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
เสริมสร้างให้
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
ประเทศชาติ
การพั ฒ นาตามปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง และเศรษฐกิ จ พอเพียง
มั่นคง มั่งคั่ง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
ความสอดคล้อง การจัดทำโครงการได้แก่
กับเป้าหมาย
(1) ความประหยัด (Economy)
(ผลผลิตของ
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
โครงการ)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปร่งใส ( Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
การราคาถูก ต้อง ถู ก ต้ อ งตามหลัก วิชาการทางช่ าง หลั ก ของราคากลาง ราคากลาง
ตามหลักวิธีการ ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
งบประมาณ
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของ
การนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
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5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) (5)
ตัวชี้วัด (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
และสอดคล้อง ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ
กับ
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
วัตถุประสงค์
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ (5)
ได้รับสอดคล้อง พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
กับ
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
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