




คำนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช  2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ      
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ตามมาตรา 
53 และมาตรา 54  กำหนดอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองที่ ต้องทำและอาจจัดทำ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 16 กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ กำหนดรายละเอียดของกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ตั้งแต่การจัดทำการนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนา         
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) 

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย และแนวทางตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลเมืองสระแก้วเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
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ข้อมูลพื้นฐานของ       

เทศบาลเมืองสระแก้ว 



หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  

  ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองสระแก้ว 

  มีสระน้ำโบราณสองสระในเขตพื้นที ่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ ่งสันนิฐานว่าเกิดขึ ้นในสมัย        
กรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2324 อันมีความสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      
ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำ     
ทั้งสองแห่งนี้ จนได้รับการขนานนามว่า “สระแก้ว สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการ
ประกอบพิธี “ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา”  โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์  ในอดีตสระแก้วมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งทางราชการ
ได้ตั้งเป็นด่านตรวจคนและสินค้า เข้า - ออก โดยมีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน  

  พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “กิ่งอำเภอสระแก้ว” ขึ้นอยู่ในการปกครอง
ของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น “อำเภอ
สระแก้ว” ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติ
จัดตั ้งจังหวัดสระแก้วขึ ้น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที ่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2  
กันยายน 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย 

  ด้วยเหตุนี้ สุขาภิบาลสระแก้ว จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยขยาย
รากฐานแห่งงานพัฒนาสู่เทศบาลเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.  
2537 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2537) และจากอดีตจวบ
จนกระทั่งปัจจุบันกาลเวลาได้เป็นตัวสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นความพร้อมของเทศบาลเมือ งสระแก้ว      
ในการเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองอย่างสุดกำลังความสามารถ 

 1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสระแก้ว  

  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ประมาณ 650 
เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้   
 ทิศเหนือ  ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน และตำบลท่าเกษม 
 ทิศใต ้   ติดกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระขวัญ และตำบลท่าเกษม  
 ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม  
 ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  

พิกัดที่ตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 - เส้นรุ้ง (ละติจูด  Latitude)       ที่  13.820741 
 - เส้นแวง (ลองจิจูด Longitude)   ที่  102.058838 
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แผนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 

 

 

 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 36.371 เมตร 
(บริเวณวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ) ลักษณะโดยทั่วไป บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่      
ราบสูง คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่ดังกล่ าวเหมาะต่อการ
ปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้นพรมแดน  
และพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันกั้นน้ำ  โดยทิศตะวันตกจะไหลลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว  
ส่วนทางทิศตะวันออกน้ำจะไหลลาดสู่อำเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชาทั้งหมด  

ลักษณะพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง  
เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมานในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นแม่น้ำปราจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นพ้ืนที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าว 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว   

โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยสูงสุด 38.3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 15.6 องศาเซลเซียส  

1.4 ลักษณะของดิน  
กลุ่มชุดดินของจังหวัดสระแก้วจากการจัดหมวดหมู่ดิน ตามลักษณะสมบัติดินจากปัจจัยการ

เกิดและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คล้ายคลึงกัน พบว่าทรัพยากรดินของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน
ต่าง ๆเช่น กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม จะเป็นดินเหนียวดําที่ลึกมาก มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก การระบายน้ ำ
ค่อนข้างเลว และดินอ่ืน ๆ ส่วนพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ๓ อันดับแรก ได้แก่ ข้าวนาปี มันสําปะหลัง และอ้อย 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 2.1 เขตการปกครอง  
 เทศบาลเมืองสระแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 ชุมชนเมืองย่อย ดังนี้  

ชุมชนเมือง 
ย่อยที่ 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ชุมชนเมือง 
ย่อยที่ 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน 

1 บ้านคำเจริญ 12 บ้านคลองจาน 
2 บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที. 13 บ้านโคกกำนัน 
3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย 14 บ้านลัดกะสัง 
4 บ้านใหม่คลองปูน 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ 
5 บ้านเนินสมบูรณ์ 16 ตลาดสระแก้ว 
6 บ้านชาติเจริญ 17 บ้านคลองนางชิง 
7 ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 18 บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
8 บ้านเนินรัตนะ 1 เนินกลอย 19 บ้านเอื้ออาทร 
9 บ้านหลังสุขศาลา 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 

10 บ้านเนินรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) 21 บ้านหนองกะพ้อ 
11 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1   

 ที่มาข้อมูล : งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว (กรกฎาคม 2564)  

 2.2 การเลือกตั้ง 
 ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ ่น  ประกอบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิก 
จำนวน 18 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตๆ ละ 6 คน โดยผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สระแก้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ปรากฏ ดังนี้ (การเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุด 28 มีนาคม 2564)  

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (2564 – 2568) 

ลำ  
ดับ 

เขตการเลือกตั้งท่ี 1       
ชื่อ/สกุล 

ลำ   
ดับ 

เขตการเลือกตั้งท่ี 2         
ชื่อ/สกุล 

ลำ   
ดับ 

เขตการเลือกตั้งท่ี 3       
ชื่อ/สกุล 

1 นายไพบูลย์ เนินบก                   1 นายชิษณุพงศ์ มโนสดุประสิทธิ์    1 นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์        

2 นางรัตนาภรณ์ นุชยงค์ 2 นายบัณฑิตย์ อาศัยราษฎร์         2 นางสาวธนัญญา จึงตระกูล          

3 นายบุญเหลือ ก้องกังวาลย์         3 นายธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย           3 นายสำราญ สมจันทรา               

4 นายประดิษฐ์ชัย ทูคำมี               4 นายวิโรจน์ พันธ์ชูเพ็ชร              4 นายธวัชชัย บุญปลูก 

5 นางสาวพิมพ์กมน กงแก้ว           5 นายสงวน ภู่ผ่าน                      5 นายสมชาย แม่นปืน                   

6 นายสนอง ทองเล็ก                   6 นายเดชา อาศัยราช                  6 นายสุทน สิงห์ครามเขต              
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รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชุดปัจจุบัน) 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 

2 นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 1 

3 นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 2 

4 นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 3 

5 นายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  

6 นายธณกฤต ทูคำมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 

7 นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 

            หมายเหตุ : ผลการเลือกตั ้งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ลงวันที่ 20 เมษายน 2564  

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ณ ปี พ.ศ.2564) 
 พื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวนประชากรรวม 18,048 คน แยกเป็นชาย 8,860 คน  
หญิง 9,288 คน และจำนวนครัวเรือนรวม 11,514 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนแยกตามรายหมู่บ้าน/ชุมชน ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ชุมชนเมือง 
ย่อยที่ 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร  รวม 

(คน) ชาย (คน) หญิง 
(คน) 

1 บ้านคำเจริญ 262 241 301 542 
2 บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที. 361 457 527 984 
3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย 593 295 298 593 
4 บ้านใหม่คลองปูน 252 300 296 596 
5 บ้านเนินสมบูรณ์ 515 422 414 836 
6 บ้านชาติเจริญ 830 633 649 1,282 
7 ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 615 341 371 712 
8 บ้านเนินรัตนะ 1 (เนินกลอย) 965 552 567 1,119 
9 บ้านหลังสุขศาลา 945 753 763 1,516 

10 บ้านเนินรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) 651 671 699 1,370 
11 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1 536 526 577 1,103 
12 บ้านคลองจาน 1,491 917 1,098 2,015 
13 บ้านโคกกำนัน 257 354 356 710 
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14 บ้านลัดกะสัง 117 167 181 348 
15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ 135 96 106 202 
16 ตลาดสระแก้ว 1,281 661 756 1,417 
17 บ้านคลองนางชิง 44 59 70 129 
18 บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 361 168 184 352 
19 บ้านเอื้ออาทร 494 275 330 605 
20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 506 513 573 1,086 
21 บ้านหนองกะพ้อ 303 259 272 531 

รวม 11,514 8,860 9,288 18,048 

 ที่มาข้อมูล : 1.งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว (กรกฎาคม 2564) 
             2.งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองสระแก้ว (สิงหาคม 2564) 
              3.ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

 3.2 ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

พ.ศ. ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวม (คน) 

2560 8,783 9,286 18,069 

2561 8,832 9,400 18,232 

2562 8,872 9,482 18,354 

2563 8,841 9,522 18,363 

2564 8,842 9,535 18,377 

  จากจำนวนข้อมูลประชากร ณ ปัจจุบัน และการเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ประชากร
ชาย-หญิง มีจำนวนใกล้เคียงกัน และอัตราการเพิ่มขึ้น-ลดลงมีจำนวนน้อย ซึ่งการคาดการณ์ในอนาคตของ
ประชากรโดยรวมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18,400 คน 

 3.3 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ลำดับ
ที ่

ช่วงอายุ 
ประชากร (คน) รวม 

(คน) ชาย  หญิง  
1 เด็กแรกเกิด – ปฐมวัย (อายุแรกเกิด – 5 ปี) 757 671 1,428 
2 เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุต้ังแต่ 6 – 14 ปี) 1,041 983 2,024 
3 เยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป – 18 ปี 457 461 918 
4 ช่วงอายุตั้งแต่ 19 ปี – 29 ปี 1,374 1,421 2,795 
5 ช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปี – 39 ปี 1,260 1,366 2,626 
6 ช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปี – 49 ปี 1,277 1,447 2,724 
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7 ช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปี – 59 ปี 1,233 1,430 2,663 
8 ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปี – 69 ปี 871 1,019 1,890 
9 ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 70 ปี – 79 ปี 372 443 815 

10 ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 80 ปี – 89 ปี 156 229 385 
11 ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป  44 65 109 

รวม 8,842 9,535 18,377 

 ที่มาข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองสระแก้ว (ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

4. สภาพทางสังคม  

 4.1 การศึกษา 

  4.1.1 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง 
  (1) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
  (2) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 

  4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 4 แห่ง 
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) 
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) 
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ) 
  (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) 

  4.1.3 โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 5 แห่ง 
  1. โรงเรียนสระแก้ว   4. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 
  2. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  5. โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 
  3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว   
 ที่มาข้อมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว (ณ เดือนสิงหาคม 2564)    

 4.2 สาธารณสุข 

 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด 

 4.3 การสังคมสงเคราะห์  

  เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิต ดังนี้ 

  (1) การได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ รวมจำนวน 2,165 คน  
   - ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปี – 69 ปี จำนวน 1,332 คน 
     ผู้ชาย จำนวน 521 คน  ผู้หญิง จำนวน 811 คน 
   - ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 70 ปี – 79 ปี จำนวน 557 คน 
     ผู้ชาย จำนวน 229 คน  ผู้หญิง จำนวน 328 คน 
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   - ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 80 ปี – 89 ปี จำนวน 230 คน 
     ผู้ชาย จำนวน 81 คน  ผู้หญิง จำนวน 149 คน 
   - ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 46 คน  
     ผู้ชาย จำนวน 12 คน  ผู้หญิง จำนวน 34 คน 

  (2) การได้รับเบี้ยของผู้พิการ รวมจำนวน 400 คน  
    ผู้ชาย จำนวน 249 คน    ผู้หญิง  จำนวน 151 คน  

  (3) การได้รับเบี้ยของผู้ป่วยเอดส์ รวมจำนวน 20 คน 
    ผู้ชาย จำนวน  10 คน    ผู้หญิง  จำนวน 10 คน 

  (4) การได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมจำนวน 538 คน  

 ที่มาข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว (ณ เดือนสิงหาคม 2564)    

5. ระบบบริการพื้นฐาน  

 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก) 
 เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั ้งอยู่ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)         
ซ่ึงเชื่อมต่อหลายจังหวัด โดยเริ่มจากจังหวัดนครนายก ผ่านอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอ
กบินทร์บุรี อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ
ถือเป็นเส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ  
 ส่วนถนนสายหลัก สายรองและสายย่อย ตามตรอก ซอยต่างฯ คือ ถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่และ
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบด้วย ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง  

 ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว   
 (1) ถนนแอสฟัสท์ติก  จำนวน 70 สาย ประกอบด้วย สายหลัก 38 สาย สายรอง 32 สาย 
 (2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 184 สาย ประกอบด้วย  สายหลัก 18 สาย สายรอง
166 สาย 
 (3) ถนนลูกรัง จำนวน 27 สาย   

ข้อมูลประเภทถนนแอสฟัสท์ติก 
ลำดับ ชื่อถนน กว้าง 

(เมตร) 
ยาว (เมตร) 

1. ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ) - สุดซอย 5.00 1,300 
2. 
 

ถนนเทศบาล  2/1  (บ้านลัดกะสัง) ตอน 1 
- ซอย 4 (แยกขวาจรดคลองพระสะทึง) 

6.00 
5.00 

1,650 
720 

3 ถนนเทศบาล 3 (โคกกำนัน) ตอน 1 6.00 1,000 
4 ถนนเทศบาล 2 (ข้างโรงเรียนมัธยมสระแก้ว) 

- ซอย 2 (ซอยทางเข้าหลังโรงเรียนมัธยมสระแก้ว) 
- ซอย 12 (ซอยอนุบาลบ้านจันทร์) 

7.00 
4.00 
5.00 

1,925 
100 
300 

5 ถนนเทศบาล 5 (ซอยข้างโตโยต้า) 5.00 350 
6 แยกถนนเทศบาล 4 (เชื่อมถนนหลังปั๊มเอสโซ่) 4.00 135 
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7 ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) 6.00 1,100 
8 ถนนเทศบาล 6 (ซอยโรงเลื่อย) 

- ซอย 1 (ทางเข้าเทศบาล) 
- ซอย 2 (ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว) 
- ซอย 3 (ซอยบ้านยายศรีหลังวัด) 
- ซอย 3/1 (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน) 
- ซอย 4 (ซอยเก่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด)  
- ซอย 5 (ซอย บ้าน ผอ.เปี๊ยก)  
- ซอย 5/1 (ซอย ข้าง ร.ร. อนุบาลจิตละมุน)  
- ซอย 6 (ซอย ร.ร. อนุบาลจิตละมุน)  
- ซอย 6/1 (ซอยบ้าน สท.โต๋) 

6.00 
6.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

1,650 
535 
265 
255 

75 
125 

45 
78 
60 

190 
9 ถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 2) 4.00 235 

10 ถนนเทศบาล  8 (ซอยข้างวัดสระแก้ว) 5.00 780 
11 ถนนเทศบาล 11 (ซอยข้างร้านฟลอร่าอาร์ต) 

- ถนนเทศบาล 11 ตอน 2   
5.00 
3.00 

86 
195 

12 ถนนเทศบาล  10 (ซอยข้างป้อมตำรวจ) 5.00 2,025 
13 ถนนเทศบาล 13  (ซอยบ้านอดีตรองวิเชียร) 4.00 300 
14 ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย)   

- ซอย 2 (ซอยหน้า รร.ทิพปุระ)   
5.00 
5.00 

380 
230 

15 ถนนเทศบาล 15 (ซอยข้างธนาคารกสิกรไทย) 
- ซอย 1 (ซอยข้างบ้านประธานหนุ่ย) 

5.00 
5.00 

100 
130 

16 ถนนเทศบาล  14 (ซอยข้างอำเภอเมืองสระแก้ว) 5.00 1,795 
17 ถนนเทศบาล 17 (ซอยข้างร้านแว่นท๊อปเจริญ) 

- ซอย 1 (ซอยหมอวิทยา)  
- ซอย 2 (ข้างสนามกีฬา)  
- ซอย 3 (แยกขวาหน้าสนามกีฬา)  
- ซอย 4 (ซอยข้าง สวท.)  
- ซอย 5 (ซอยยายเต็ม) 

6.00 
8.00 
8.00 
8.00 
5.00 
5.00 

1,100 
480 
480 
480 
480 
480 

18 ถนนเทศบาล 19 (ซอยตลาดสระแก้ว) 
- ซอย 1 (แยกร้านอรุณกิจ)  
- ซอย 2 (แยกเข้าตลาดตระกูลสุข) 

6.00 
5.00 

5.00-6.00 

1,100 
1,000 

349 
19 ถนนเทศบาล 18 (ซอยข้างบิ๊กซี) 5.00 1,750 
20 ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช) 

- ซอย 2 (ข้างสถานีตำรวจ)  
- ซอย 3 (หลังศาลเจ้าไปหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) 

6.00 
6.00 
5.00 

760 
100 
890 

21 ถนนเทศบาล  20 (ซอยข้าง ISUZU เก่า) 
- ซอย 1 (ซอยหลังโรงเรียนหนองกะพ้อ) 

5.00 
4.00 

1,600 
950 

22 ถนนบ้านหนองปรือ (บ้านใหม่คลองปูน) 6.00 1,100 
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23 ถนนเทศบาล 27 (ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อึ่ง) 
- ซอย (ถนนภายในวัดหนองกะพ้อ) 

5.00 
6.00 

535 
120 

24 ถนนเทศบาล 33 (ทางเข้าเนินสมบัติ) 4.00 850 
25 ถนนเทศบาล 35 (ซอยหลังบ้านเอื้ออาทร) 5.00 1,550 
26 ถนนหนองนกเขา 12 (ข้างสระน้ำ) 

- ซอย 1 
5.00 
4.00 

590 
150 

27 ถนนหนองนกเขา 14 (ซอยบ้าน สท.วิเชียร) 4.00 90 
28 ถนนหนองนกเขา 16 (ซอยร้านก๋วยเตี๋ยวโจร) 4.00 207 
29 ถนนเทศบาล 33/3 (ซอยข้างศาลหลักเมือง)  6.00 340 
30 ถนนหนองนกเขา 18  5.00 205 
31 ถนนหนองนกเขาซอย 1 (ทางเข้าวัดประชาสามัคคี)  4.00 92 
32 ถนนหนองนกเขา 20 (ซอยปั๊มน้ำมัน) 

- ถนนหนองนกเขา 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 
5.00 

3.00-4.00 
300 
328 

33 ถนนหนองนกเขาซอย 3 (ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว)  4.00 295 
34 ถนนหนองนกเขา 22 (ร้านขายยาราวัล)  6.00 650 
35 ถนนหนองนกเขาซอย 5 (ซอยร้านก๋วยเตี๋ยว)  4.00 75 
36 ถนนหนองนกเขาซอย 7 (ร้านกล้วยทอด)  4.00 120 
37 ถนนเทศบาล 33/4 (ซอยข้างหอสมุด)  6.00 915 

 - ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว (บ้านหนองนกเขา)  4.00 200 
 - ซอย 1 (หลังศาลากลางบ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย)  4.00 240 
 - ซอย 3 (ร้านค้าหัวมุม)  4.00 330 
 - ซอย 5 (ก่อนถึงบ้าน สท.เปี๊ยก)  4.00 650 

380 ถนนเทศบาล 26 (บ้านคำเจริญ) 6.00 785 

ข้อมูลประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ลำดับ ชื่อถนน กว้าง 

(เมตร) 
ยาว (เมตร) 

1 ถนนเทศบาล 1 บ้านหนองเสม็ดเหนือ–สุดซอย (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 2 (ซอยข้างโกดังเม่งฮวด)  
- ซอย 4 (บ้านอาจารย์สมชาย)  
- ซอย 6 (บ้านผอ.สันติ)  
- ซอย 8 (บ้านประธานจ้อย)  
- ซอย 8/1 (ซอยศาลากลางบ้าน) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
695  
 80  

 200  
 90  

 125 
2 ถนนเทศบาล  2/1 บ้านลัดกะสัง ตอน 2  

- ซอย 6 (ทางเข้าสะพาน สู่สำนักสงฆ์)  
- ซอย 8   

4.00 
4.00 
4.00 

385  
 330 
 175 

3 ถนนแยกสุวรรณศร (ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า)  4.00 110 
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4 ถนนแยกสุวรรณศร (ข้างร้านจุ่นเจริญ)  4.00 60 
5 ถนนเทศบาล 3  (โคกกำนัน) ตอน 2  

- ซอย 1 (ศาลากลางบ้าน)  
- ซอย 2 (ซอยบ้านลุงอินทร์)  
- ซอย 3 (หลังโรงสีเม่งฮวด)  
- ซอย 4 (บ้านไฟฟ้า) 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

650 
250 
200 
150 

70 
6 ถนนเทศบาล 2 ข้างโรงเรียนมัธยมสระแก้ว (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอย 1 (ซอยโรงแรมอาเซียนบลูม) 
- ซอย 3   
- ซอย 4   
- ซอย 5   
- ซอย 6   
- ซอย 7 (ซอยตรงข้ามต้นโพธิ์)  
- ซอย 8 (ซอยข้างโรงแรมพีพี)  
- ซอย 9 (ซอยตรงข้ามบ้าน สท.ชีพ)  
- ซอย 9/1 (ซอยบ้านพ่ีพงษ์ป้องกัน)  
- ซอย 9/2 (ซอยหลังบ้านพ่ีเสม) 
- ซอย 14 (ซอยข้างบ้าน สท.ชีพ) 

 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 

 
575 
200 
100 
575 
110 

45 
90 

575 
67 
90 
60 

7 แยกถนนเทศบาล 4 เชื่อมถนนหลังปั๊มเอสโซ่ (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (เชื่อมหลังปั๊มเอสโซ่) 

 
4.00 

 
135 

8 ถนนเทศบาล 7 คลองจาน (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (เส้นหลัง บขส.)  
- ซอย 2 (บ้าน สท. สมชาย)  
- ซอย 3 (บ้านป้าแดง)  
- ซอย 7 (บ้านประธานแมว)    

 
4.00 
4.00 
3.00 
4.00 

 
800 
450 
275 
380 

9 ถนนเทศบาล  6 ซอยโรงเลื่อย (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1/1 (ซอยข้างโกดังไทเชียง) 
- ซอย 7 (แยกขวาเข้าหลังปั๊มเอสโซ่)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8   
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 1  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 2  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 3  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 4  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 5  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 6  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 7  
- ซอยถนนเทศบาล  6 เชื่อมเทศบาล 8 ซอย 9  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (แยกเข้าโรงแรมจ๋าจ้า (ด้านหลัง)  

 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 

3.5-5.00 
4.00 

 
175 
175 
365 
150 

65 
110 
110 

67 
115 
180 
180 
100 
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- ซอยถนนเทศบาล  6 (ทางเข้าโรงสูบน้ำประปา)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 1) 
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 3)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 4)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 5)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 7)  
- ซอยถนนเทศบาล  6 (ซอยสระไชยศรี 9) 

5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 

104 
152 
195 
150 

85 
60 
60 

10 ถนนเทศบาล 9 (ซอยหลัง BG Pub)  
- ซอย 1 (บ้านตาคม)  
- ถนนเทศบาล 9 /1 (ทางเข้าสถานีขนส่งสระแก้ว)  
- ถนนเทศบาล 9/2 (ซอยร้านเทเลวิทเก่า) 

4.00 
4.00 
6.00 
6.00 

415 
70 

460 
270 

11 ถนนเทศบาล  8 ซอยข้างวัดสระแก้ว (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยต้นโพธิ์ หลังวัดสระแก้ว)  
- ซอย 2 (ซอยป่ามะม่วง)  
- ซอย 3 (ซอยหลังบ้านยายแอ๊ด)  
- ซอย 4 (ซอยข้างบ้านเล่าตั๋ง) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
400 
300 

60 
130 

12 ถนนเทศบาล  10 ซอยข้างป้อมตำรวจ (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยหมู่บ้านเจษฎา)  
- ซอย 2 (ซอยเข้าวัดสระแก้ว)  
- ซอย 3 (ซอยข้างร้านดาวเหนือ)  
- ซอย 4 (ซอยตรงข้ามร้านดาวเหนือ)  
- ซอย 5 (ซอยเข้าร้านแจมเฮ้าส์)  
- ซอย 6   
- ซอย 7  
- ซอย 8 (ซอยข้างบ้านพ่ีเฉลย) 
- ซอย 11 

 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
3.50 
4.00 
4.00 
4.00 

 
105 
100 
120 
370 
220 

70 
95 

200 
200 

13 ถนนเทศบาล 13 ซอยบ้านอดีตรองวิเชียร (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยทหาร) 

 
4.00 

 
50 

14 ถนนเทศบาล 12 บ้านเนินกลอย  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยหลังธนาคารออมสิน)  
- ซอย 2/1 (ซอยบ้านตารอด)   
- ซอย 3 (ซอยบ้านนายกุญชร)   
- ซอย 4 (ซอยบ้านตาเหลิม)   
- ซอย 6 (ซอยน้าเปีย)   
- ซอยข้างธนาคารออมสิน 

 
3-4.00 

4.00 
2.00 
2.00 
3.00 
4.00 

 
60 

365 
80 
80 
50 

220 
15 ถนนเทศบาล  14 ซอยข้างอำเภอเมืองสระแก้ว  (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอย 1 (ซอยบ้านป้าแหวน)   
- ซอย 2 (ซอยข้างหอประชุมอำเภอ)   

 
4.00 
3.00 

 
195 
140 
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- ซอย 3 (ซอยนายบุญมี)   
- ซอย 4 (ซอยบ้านดาบเสือ)   
- ซอย 5 (ซอยร้านกุ๊กโภชนา) 
- ซอย 7 (ซอยศรีกิจรีสอร์ท)   

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

120 
110 
110 

85 
16 ถนนเทศบาล 17 ซอยข้างร้านแว่นท๊อปเจริญ (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอย 7  (ซอยบ้านเจ็กจ่อย)  
- ซอย 8  (ซอยโรงแรมสบายอินท์)  
- ซอย 9  แยกซ้าย (ซอยบ้านหัวกุญแจใต้) 

  

17 ถนนเทศบาล  16 (ซอยข้างร้านนานาภัณฑ์) 
- ซอยข้างธนาคารกรุงศรีฯ 
- ซอยถนนแยกสุวรรณศร (ซอยข้างบ้าน ผอ.ปกรณ์) 
- ซอยถนนแยกสุวรรณศร (ซอยข้างร้าน ส. ธานินทร์ยานยนต์) 

4.00 
5.00 
4.00 
5.00 

350 
130 
150 
150 

18 ถนนเทศบาล 19  ซอยตลาดสระแก้ว  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 3 (แยกเข้าโรงแรมธนาสิริ)  
- ซอย 4 (แยก ต. ช่างทอง)  
- ซอย 6 (แยกร้านแดงออคิด)  
- ซอย ร้านป๊อกเทลเล่อ  
- ซอย บ้านปางสีดา 2 ซอย 1  
- ซอย บ้านปางสีดา 2 ซอย 2  
- ซอย บ้านปางสีดา 3 
- ซอย บ้านนายเหลี่ยม  
- ซอย บ้านนายหนูแดง  
- ซอย บ้านหมวดรวย  
- ซอย บ้านดาบตู้ 

 
4.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
95 

155 
155 
133 
135 
135 
105 
250 

55 
168 
585 

19 ถนนเทศบาล 18 ซอยข้างบิ๊กซี  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยโรงแรมฮอปอิน) 
- ซอย 3 (ซอยหลังโรงแรมฮอปอินน์)  
- ซอย 4 (ซอยป่าเตย)  
- ซอย 5 (ซอยบ้านหมอจรัญ)  
- ซอย 6 (ซอยไปหมู่บ้านธงชัย)  
- ซอย 6/1 (ซอยข้างหมู่บ้านธงชัย)  
- ซอย 6/2 (ซอยสวนรองพงษ์)  
- ซอย 7 (ซอยไปพิมพ์นารา) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
85 

185 
85 

275 
695 
300 
200 
315 

20 ถนนเทศบาล 21 ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จฯ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (หลังเสาสูงโทรศัพท์) 
- ซอย 4 (ข้างบ้านนายอำเภอ)  
- ซอย 5 (เข้า อบจ.เก่า) 

 
4.00 
4.00 
6.00 

 
100 

80 
65 
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21 ถนนเทศบาล  20 ซอยข้าง ISUZU เก่า  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 2 (ซอยหลัง ISUZU )  
- ซอย 3 (ซอยโรงน้ำแข็ง YK)  
- ซอย 4 (ซอยหลังโบสคริสต์)  
- ซอย 6 (ซอยข้างโบสคริสต์) 

 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 

 
50 

 350  
 95  
 65 

22 ถนนเทศบาล 23 (ซอยสระแก้วประดับยนต์)  
- ซอย 2 (แยกไปรั้วบ้านเอื้ออาทร)  
- ซอย บริเวณรอบบ้านเอ้ืออาทร 

4.00 
5.00 
5.00 

295  
 250 

 2,500 
23 ถนนบ้านหนองปรือ บ้านใหม่คลองปูน  (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอย 1   
- ซอย 2 (ซอยศาลากลางบ้าน)  
- ซอย 2/1 (ซอยบ้านช่างวัน)  
- ซอย 2/2   
- ซอย 3  
- ซอย 4 (ซอยบ้าน สท.ตุ๋น)  
- ซอย 5 (ซอยไปทุ่งนา)  
- ซอย 6  
- ซอย 7 (ซอยสระน้ำสาธารณะ)  
- ซอย 8 
- แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านกาแฟ Coffee Love ตรงข้ามบ้าน
คลองนางชิง) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
250  
 450 
 200 
 180 
 170 
 365 

 85  
 160 

 65 
 135 
285 

24 ถนนเทศบาล 25 (ซอยข้างร้านธานินทร์ผ้าม่าน)  
- ซอย 1 (แยกหมู่บ้านอลงกรณ์)  
- ซอย 2   
- ซอย 4 (เข้าสระน้ำสาธารณะ) 

5.00 
5.00 
4.00 
4.00 

650 
 800 

 80  
 80 

25 ถนนหนองนกเขา 2 (ตรงข้ามศาลหลักเมือง) 4.00 150 
26 ถนนเทศบาล 27  ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อึ่ง  (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอย 1 (ซอยบ้านผู้ใหญ่มี)  
- ซอย 2 (ซอยโรงผลิตน้ำ)  
- ถนนแยกถนนสุวรรณศร (ซอยโรงแรมเมทินี)  
- ถนนแยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านเบทาโก)  
- ซอย (แยกขวาก่อนถึงวัด) 

 
4.00 
4.00 
3.50 
4.00 
4.00 

 
84 

 200  
 230 
 180 

 70 
27 ถนนหนองนกเขา 4 (ตรงข้ามร้านเสบียง) 4.00 200 
28 ถนนเทศบาล 29 (ซอยทางเข้าวัดหนองกะพ้อเชื่อม ถ.เทศบาล 31)  

- ซอย 2 (แยกขวาก่อนถึงวัดหนองกะพ้อ) 
4.00 
3.50 

900 
90 

29 ถนนหนองนกเขา 6 (ตรงข้าม สพฐ.เขต 1) 4.00 257 
30 ถนนเทศบาล 31 (บ้านเนินสมบูรณ์) 

- ซอย 2 (แยกไปโยเร)  
4.00 
4.00 

1,150 
140 
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- ซอย 3 (แยกหลังบ้าน สท.ปอง)  
- ซอย 4 (แยกตรงข้าม สท.ปอง) 

2.00 
4.00 

  150  
 150 

31 ถนนหนองนกเขา 8 (ข้างโบสถ์คริสต์) 4.00 150 
32 ถนนเทศบาล 33 ทางเข้าเนินสมบัติ  (แอสฟัสท์ติก) 

 - ซอย 2 (ซอยหมู่บ้านพรนิมิตร)  
 - ซอย 4 (ซอยข้างโยเร) 

 
4.00 
2.50 

 
380 
100 

33 ถนนหนองนกเขา 10 (ข้างปั๊ม พีที) 4.00 200 
34 ถนนเทศบาล 33/1 (ทางเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) 

- ซอย 2 (ซอยข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) 
6.00 
5.00 

600 
235 

35 ถนนเทศบาล 33/2 (ซอยบ้านคลองนางชิง)  
- ซอย 1 (ซอยแยกซ้าย)  
- ซอย 2 (ซอยไปศาลากลางบ้าน)  
- ซอย 4 (ซอยบ้าน สท.สงัด)  
- ซอย 4/1 (ซอยบ้านสารวัตรโก) 

6.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 

810  
 130  
 290 
115  
 67 

36 ถนนหนองนกเขา 20 ซอยปั๊มน้ำมัน  (แอสฟัสท์ติก) 
 - ถนนหนองนกเขา 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1 

 
4.00 

 
87 

37 ถนนหนองนกเขา 22 ร้านขายยาราวัล  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอยแยกขวาเทศบาล 22 ซอยบ้านสวนปัณรีสอร์ท  
 - ซอย 1  
 - ซอย 5 (ซอยบ้านคุณประจักร) 

 
5.00 
4.00 
4.00 

 
378  
 150 
 200 

38 ถนนเทศบาล 26 บ้านคำเจริญ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ถนนเทศบาล 26 (บ้านคำเจริญ)   
- ซอย 2 (บ้านนายไพบูลย์) 
- ซอย 4 (โรงสีชุมชน)  
- ซอย 5   
- ซอย 6 (บ้านนางประไพ)  
- ซอย 7 
- ซอย 9   
- ซอย 9/1  
- ซอย 9/2  
- ซอย 10 (บ้านนายวินัย)  
- ซอย 11 (ข้างบ้านประธานชุมชน)  
- ซอย 12 (บ้านนางสมคิด) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
265  
 30 
70  

 195  
 95 

 200 
145 

 370  
 146  

 60 
 65 
 80 

39 ถนนสายเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านลัดกะสัง) 
ถนนสายเลี่ยงเมือง (แยกถนนเทศบาล 6 ไปลัดกะสงั) ตอน 1  
ถนนสายเลี่ยงเมือง (แยกถนนเทศบาล 6 ไป ร.ร. ดาราสมุทร) ตอน 2  
ถนนสายเลี่ยงเมือง (ตั้งแต่แยกหน้า ร.ร. ดาราสมุทรไปถนน 317) ตอน 3  
ถนนสายเลี่ยงเมือง แยกซ้ายข้างสนามมวย 

6 - 10.00 
6.00 

7 - 8.00 
6.00 
4.00 

5,590 
1,500 

 400 
2,900 

325 
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ถนนสายเลี่ยงเมือง แยกซ้ายก่อนหมู่บ้านประกายเพชร  
ถนนสายเลี่ยงเมือง แยกซ้ายหมู่บ้านประกายเพชร 

5.00 
    5.00  

 200 
145 

40 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอยอู่ช่างเนียง) 
- ซอย 1 (บ้านนานปราโมทย์) 
- ซอย 3 
- ซอยถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอยบ้านนายฮวด) 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

597  
 128  
 125 

 60 

ข้อมูลประเภทถนนลูกรัง 
ลำดับ ชื่อถนน กว้าง 

(เมตร) 
ยาว (เมตร) 

1. ถนนเทศบาล  2/1  บ้านลัดกะสัง  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 2 (หลัง ร.ร. บ้านลัดกะสัง) 

 
4.00 

 
235 

2. 
 

เทศบาล ถนน2 ข้างโรงเรียนมัธยมสระแก้ว (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 10 (ซอยข้างหมู่บ้านเอ็กซ์แปลน) 

 
4.00 

 
50 

3 ถนนเทศบาล 10 ซอยข้างป้อมตำรวจ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 9  
- ซอย 10 
- ซอย 12 (บ้านห้วยแก้ว)   
- ซอย 13 (เชื่อมถนนเทศบาล 14) 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
200 
150 
780 
400 

4 ถนนเทศบาล  14 ซอยข้างอำเภอเมืองสระแก้ว (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 6 

 
4.00 

 
180 

5 ถนนเทศบาล 19 ซอยตลาดสระแก้ว  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย ข้างร้านข้าวเจ๊อ้อย 

 
4.00 

 
80 

6 ถนนเทศบาล  18 ซอยข้างบิ๊กซี  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 2 (ซอยหลังบิ๊กซี) 

 
4.00 

 
200 

7 ถนนบ้านหนองปรือ  บ้านใหม่คลองปูน  (แอสฟัสท์ติก) 
- แยกซอย 4 เชื่อมซอย 8 

 
4.00 

 
280 

8 ถนนเทศบาล 31  บ้านเนินสมบูรณ์  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
- ซอย 1 (แยกบ้านยายจันทร์) 

 
4.00 

 
370 

9 ถนนเทศบาล 33 ทางเข้าเนินสมบัติ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอยไปสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว 

 
5.00 

 
750 

10 ถนนหนองนกเขา 12 ข้างสระน้ำ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 2  
- ซอยศาลากลางบ้าน (ข้างสระน้ำ) 

 
4.00 
4.00 

 
315 
110 

11 ถนนเทศบาล 33/1 ทางเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว  
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
- ซอย 1 (ติดร้านถาวรอลูมิเนียม) 

 
 

4.00 

 
 

80 
12 ถนนเทศบาล 33/2 ซอยบ้านคลองนางชิง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)   
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- ซอย 3 (ซอยข้างอู่ซ่อมรถ) 4.00 535 
13 ถนนเทศบาล 33/3 ซอยข้างศาลหลักเมือง  (แอสฟัสท์ติก) 

- ซอยข้าง สพฐ.เขต 1 
 

5.00 
 

415 
14 ถนนหนองนกเขา 22 ร้านขายยาราวัล  (แอสฟัสท์ติก) 

- ถนนหนองนกเขา 22 (ร้านขายยาราวัล)  ตอน 2 
- ซอย 3 (ซอยโรงเห็ด) 

 
5.00 
5.00 

 
250 
100 

15 ถนนเทศบาล 26  บ้านคำเจริญ  (แอสฟัสท์ติก) 
- ซอย 1 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ทวี)  
- ซอย 3 (บ้านนายประสิทธิ์) 
- ซอย 8 (บ้านนายสุนทร) 
- ซอย 14 (บ้านดาบตำรวจนคร)   

 
4.00 
2.50 
4.00 
3.00 

 
62 
35 

134 
250 

16 ถนนสายเลี่ยงเมือง  ทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านลัดกะสัง 
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
- ถนนสายเลี่ยงเมือง แยกซ้ายเลยสนามมวยต้นปาล์ม  
- ถนนสายเลี่ยงเมือง แยกซ้ายก่อนถึงโรงฆ่าสัตว์ 

 
 

4.00 
4.00 

 
 

400 
240 

17 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอยอู่ช่างเนียง  (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
- ซอย 2  
- ซอยแยกสุวรรณศร ก่อนโรงพิมพ์ดำรงชัย 

 
4.00 
4.00 

 
235 
120 

 5.2 การไฟฟ้า  
 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชน และครัวเรือน โดยอยู ่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว  
รวม 210,243,576.72 Kw/h. แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 60,389,568.84 Kw/h. สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม  
144,579,098.88 Kw/h. สถานที่ราชการและสาธารณะ 4,237,340.28  Kw /h. อ่ืนๆ  1,037,568.72  
Kw /h. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า  35,950  ราย 
 ข้อมูล : สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2564) 

 5.3 การประปา 
  การประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประปา      
ส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่ผลิตน้ำประปาและจำหน่ายประปาทั้งในและนอกเขตเทศบาล         
มีแหล่งน้ำดิบ คือ คลองพระสะทึง อำเภอเมืองสระแก้ว อัตรากำลังการผลิตปัจจุบัน  5,256,000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี น้ำที่ผลิตได้ 3,133,774 ลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้  2,491,028  ลูกบาศก์
เมตร/ปี  ปริมาณที่จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และรั่วไหล  250 ลูกบาศก์เมตร/ปี  อัตราการใช้น้ำ 263.80 
ลูกบาศก์เมตร/ราย จำนวนผู้ใช้น้ำ  9,443  ราย 
 ข้อมูล : สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2564) 

 5.4 โทรศัพท์  
 ปัจจุบันประชาชน ใช้การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
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 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistice) หรือการขนส่ง 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก
ที่ใช้ในการขนส่งและเดินทางเข้า – ออก จังหวัดต่าง ๆ เช่น การเดินทางและการขนส่ง ไปยังกรุงเทพมหานคร
โดยผ่านอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองนครนายก เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต -
นครนายก) ผ่านอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
33 (ถนนสุวรรณศร) จากอำเภอเมืองสระแก้ว ไปสิ ้นสุดที่อำเภออรัญประเทศ ชายแดนไทย – กัมพูชา,         
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 จากอำเภอเมืองสระแก้ว ผ่านอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ ไปสิ้นสุด
อำเภอเมืองจันทบุรี นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าและเดินทางเชื่อมต่อได้อีกหลายจังหวัดทั้งภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางอีกหลายเส้นทาง เช่น 
สระแก้ว–กรุงเทพฯ, สระแก้ว–บุรีรัมย์ สระแก้ว-นครราชสีมา สระแก้ว-ฉะเชิงเทรา สระแก้ว-จันทบุรี เป็นต้น 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

 6.1 การเกษตร 
  พืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย 
ยูคาลิปตัส พืชผักและผลไม้ ต่าง ๆ 

 6.2 การประมง  
  ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีครัวเรือนที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ เช่น 
ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลากระสูบ กุ้งก้ามกราม เป็นต้น 

 6.3 การปศุสัตว์ 
  เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการทำปศุสัตว์ทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย 
เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ เป็นต้น  

 6.4 การบริการ 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการประกอบกิจการด้านการบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ร้านนวด จำนวน  11  ร้าน 
  - ร้านเสริมสวย จำนวน  26  ร้าน 
  - ร้านตัดผม จำนวน  18  ร้าน 
  - ร้านซักรีด จำนวน    7  ร้าน 
  - โรงแรม จำนวน  11  แห่ง    
  - รีสอร์ท/บังกะโล จำนวน  13  แห่ง   
  - หอพัก จำนวน    5  แห่ง   
  - อพาร์ทเม้นท ์ จำนวน  12  แห่ง 
  - สถานีบริการน้ำมัน จำนวน    9  แห่ง  
  - ธนาคาร จำนวน  13  แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว   
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 (1)  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี 
 (2)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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  1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี ที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 
   - ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  ตั้งอยู่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ 
   - วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ 
   - พระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่ที่ถนนมหาดไทยเยื้องที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ 
   - ปราสาทเมืองไผ่ ตั้งอยู่ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ     
   - ปราสาทสด็กก๊อกธม ตั้งอยู่ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง 
   - ปราสาทเขาโล้น, ปราสาทพระแจง  ตั้งอยู่ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา 
   - ปราสาทบ้านน้อย  อำเภอวัฒนานคร 
  2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 
   - อุทยานแห่งชาติปางสีดา, เขาฉกรรจ์, อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก เป็นต้น 
  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว และสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ  ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีทำเลที่ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองทำให้ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบกิจการด้านการค้า และการบริการเป็นหลัก จึงไม่มีโรงงานประกอบอุตสาหกรรมอยู่ในพ้ืนที ่

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  (1) การพาณิชย์ 
  - อู่ซ่อมรถยนต์  จำนวน  26  แห่ง 
  - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน  14  แห่ง 
  - ร้านไดนาโม  จำนวน    8  แห่ง 
  - ร้านซ่อมแอร์  จำนวน    9  แห่ง 
  - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จำนวน    7  แห่ง 
  - โรงผลิตน้ำดื่ม  จำนวน    4  แห่ง 
  - ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  65  แห่ง 
  - ร้านค้าปลีกของชำ/เบ็ดเตล็ด  จำนวน  80  แห่ง 
  - ห้างสรรพสินค้า จำนวน    3  แห่ง 
  - มินิมาร์ท จำนวน  15  แห่ง 
  - ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ จำนวน    4  แห่ง 
  - ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน    4  แห่ง 
  - ตลาดสด จำนวน    7  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์ จำนวน    3  แห่ง 
  (2) กลุ่มอาชีพ  
  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองจาน 
  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดมั่นศรี 
  - วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว 
  - วิสาหกิจชุมชน 
  - พัฒนาอาชีพชุมชนเมืองย่อยบ้านชาติเจริญ 
 ที่มา : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) 
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 6.8  แรงงาน 
 เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นแหล่งธุรกิจของจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่     
ในพื้นที่ประกอบกิจการด้านการค้า และการบริการเป็นหลัก ทั้งยังเป็นสถานที่ตั ้งของส่วนราชการต่าง ๆ 
แรงงานส่วนใหญ่จึงเป็นภาคบริการ รวมถึงแรงงานภาครัฐ และแรงงานต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

 7.1 การนับถือศาสนา  
                   ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้วนับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ โดยมีองค์กรทางศาสนาในพ้ืนที่ ดังนี้ 
                  1. วัด มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
   - วัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 
   - วัดหนองกะพ้อ 
   - วัดประชาสามัคคี (หนองนกเขา) 
  2. มัสยิด จำนวน  1 แห่ง 
  3. โบสถ์คริสต์ จำนวน  1 แห่ง 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 เทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ปรากฏประเพณีพื้นบ้านหรืองานประจำปีของพื้นที่เป็นการเฉพาะ          
แต่จะมีประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญโดยภาพรวมของอำเภอเมืองสระแก้ว เช่น  
 1. ประเพณีสงกรานต์  ถูกจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมพอสังเขป  
คือ แห่ขบวนพระพุทธสิหิงค์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ 
 2. ประเพณีลอยกระทง ถูกจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมพอ
สังเขป คือ ขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
 3. ประเพณีเข้าพรรษา  ถูกจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมพอสังเขป  
คือ แห่เทียนพรรษา  ทำบุญตักบาตร  หล่อเทียนพรรษา 
 4. ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ) ถูกจัดขึ้นประมาณเดือน
มีนาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมพอสังเขป คือ แห่ขบวนกัณมัทรี   
 5. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ถูกจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมพอ
สังเขป คือ การแสดงของเด็ก นักเรียน เลี้ยงอาหาร แจกของขวัญ  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและนำภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับคนรุ่นหลัง
จนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อรักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
และประชาชนคนรุ่นหลัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในสาขาด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. สาขาคต ิความเชื่อ หลักปฏิบัติ เช่น หมอดู นักผญา คนทรงเจ้า เป็นต้น 
 2. สาขาประเพณี พิธีกรรม เช่น หมอพราหม ตั้งศาล ทำขวัญ ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น 
 3. สาขาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เช่น การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การสานปลาตะเพียน การสานไซเล็ก 
การสร้างบ้าน หมอดิน หมอสมุนไพร เป็นต้น 
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 7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เป็นแนวทำงานประการหนึ่งที่ได้มีการริเริ่มใช้ในเมืองโออิตะ 
ประเทศญี่ปุ่นที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น      
โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้โดย     
ไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ โดยมีหลักการสำคัญพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ   
  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 
  2. พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
  3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
  สินค้าโอทอป เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จัดตั้งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำเนิดมา
จากชุมชนต่าง ๆ โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน    
ในชุมชนนั้น ๆ โดยมีภาครัฐรวมทั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว ไดส้่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป สร้างตราของ
สินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ท่ีดีเพ่ือมาเลี้ยงครอบครัว สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของเทศบาล
เมืองสระแก้ว เช่น อาหารแปรรูปบ้านคลองจาน ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสุคนธบำบัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
กระเป๋าจากซองกาแฟ  ไม้กวาดดอกหญ้า กล้วยฉาบ ขนมโก๋บ้านชาติเจริญ เป็นต้น 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ำ/ป่าไม้/ภูเขา 
  พื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด       
มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ คลองนางชิง และคลองพระสะทึง แต่ไม่มีป่าไม้และภูเขาอยู่ในพื้นที่ 

9. ข้อมูลด้านสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 แห่ง 
  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  6. โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
  2. โรงพยาบาลคลองหาด  7. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 
  3. โรงพยาบาลตาพระยา  8. โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
  4. โรงพยาบาลวังน้ำเย็น  9. โรงพยาบาลโคกสูง 
  5. โรงพยาบาลวัฒนานคร 
  - โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อำเภอวัฒนานคร (นอกสังกัด สป.สธ.) 
  - โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ (สังกัดกระทรวงกลาโหม) 
  - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (สังกัดเอกชน) 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 108 แห่ง  

10. ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
  ระดับอุดมศึกษา 
  1. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว. สระแก้ว) 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว  5. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์สระแก้ว (ร.ร.ไฮเทค-เทคโนโลยี อำเภอเมืองสระแก้ว) 
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  ระดับอาชีวศึกษา 
  1. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร 
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ 
  3. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น 
  4. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี (สถาบันเอกชน) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว 
  5. โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว (สถาบันเอกชน) ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 14 โรงเรียน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว 
อำเภอคลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประกอบด้วย อำเภออรัญประเทศ 
อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง 

11. ข้อมูลด้านการปกครองจังหวัดสระแก้ว 

 จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  1. อำเภอเมืองสระแก้ว แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 122 หมู่บ้าน  
   (1) ตำบลสระแก้ว     17  หมู่บ้าน  (5) ตำบลโคกปี่ฆ้อง   18 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลสระขวัญ    19  หมู่บ้าน (6) ตำบลท่าแยก      14 หมู่บ้าน 
   (3) ตำบลบ้านแก้ง    15  หมู่บ้าน (7) ตำบลหนองบอน  12 หมู่บ้าน 
   (4) ตำบลศาลาลำดวน 15  หมู่บ้าน (8) ตำบลท่าเกษม     13 หมู่บ้าน 

  2. อำเภอเขาฉกรรจ์ แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 71 หมู่บ้าน  
   (1) ตำบลเขาฉกรรจ์ 11 หมู่บ้าน  (3) ตำบลพระเพลิง 19 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลหนองหว้า     28 หมู่บ้าน (4) ตำบลเขาสามสิบ   13 หมู่บ้าน 

  3. อำเภอวังน้ำเย็น แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน  
   (1) ตำบลวังน้ำเย็น 19 หมู่บ้าน  (3) ตำบลคลองหินปูน 16 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลตาหลังใน     21 หมู่บ้าน (4) ตำบลทุ่งมหาเจริญ 28 หมู่บ้าน 

  4. อำเภอวังสมบูรณ์ แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน 
   (1) ตำบลวังสมบูรณ์   17 หมู่บ้าน  (5) ตำบลวังทอง   10 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลวังใหม่         9 หมู่บ้าน  

  5. อำเภอวัฒนานคร แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 113 หมู่บ้าน 
   (1) ตำบลวัฒนานคร    14 หมู่บ้าน  (7) ตำบลหนองแวง        7 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลท่าเกวียน    14 หมู่บ้าน (8) ตำบลหนองตะเคียนบอน  11 หมู่บ้าน 
   (3) ตำบลผักขะ   13 หมู่บ้าน (9) ตำบลหนองหมากฝ้าย       8 หมู่บ้าน 
   (4) ตำบลโนนหมากเค็ง   9 หมู่บ้าน (10) ตำบลห้วยโจด            7 หมู่บ้าน 
   (5) ตำบลหนองน้ำใส 10 หมู่บ้าน (11) ตำบลช่องกุ่ม        9 หมู่บ้าน 
   (6) ตำบลแซร์ออ    11 หมู่บ้าน 
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  6. อำเภออรัญประเทศ แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 114 หมู่บ้าน  
   (1) ตำบลอรัญประเทศ  10 หมู่บ้าน  (8) ตำบลบ้านใหม่หนองไทร   7 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลเมืองไผ่         8 หมู่บ้าน (9) ตำบลผ่านศึก               13 หมู่บ้าน 
   (3) ตำบลหันทราย    10 หมู่บ้าน (10) ตำบลหนองสังข์           8 หมู่บ้าน 
   (4) ตำบลคลองน้ำใส   12 หมู่บ้าน (11) ตำบลคลองทับจันทร์   10 หมู่บ้าน  
   (5) ตำบลท่าข้าม      12 หมู่บ้าน (12) ตำบลฟากห้วย            5 หมู่บ้าน 
   (6) ตำบลป่าไร่            8 หมู่บ้าน (13) ตำบลบ้านด่าน            7 หมู่บ้าน 
   (7) ตำบลทับพริก          4 หมู่บ้าน 

  7. อำเภอคลองหาด แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน 
   (1) ตำบลคลองหาด    13 หมู่บ้าน  (5) ตำบลคลองไก่เถ่ือน 11 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลไทยอุดม        9 หมู่บ้าน (6) ตำบลเบญจขร 10 หมู่บ้าน 
   (3) ตำบลซับมะกรูด    11 หมู่บ้าน (7) ตำบลไทรทอง          8 หมู่บ้าน 
   (4) ตำบลไทรเดี่ยว     9 หมู่บ้าน 

  8. อำเภอโคกสูง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   (1) ตำบลโคกสูง 11 หมู่บ้าน  (3) ตำบลหนองแวง     10 หมู่บ้าน 
   (2) ตำบลหนองม่วง   13 หมู่บ้าน (4) ตำบลโนนหมากมุ่น   6 หมู่บ้าน 

  9. อำเภอตาพระยา แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน  
   (1) ตำบลตาพระยา 17 หมู่บ้าน  (3) ตำบลทัพไทย  12 หมู่บ้าน  
   (2) ตำบลทัพเสด็จ     12 หมู่บ้าน (4) ตำบลโคคลาน   6 หมู่บ้าน 
   (3) ตำบลทัพราช     17 หมู่บ้าน 

  ระยะทางจากตัวจังหวัดสระแก้วไปอำเภอต่าง ๆ 
   1. อำเภอเขาฉกรรจ์  22  กิโลเมตร  5. อำเภออรัญประเทศ  55 กิโลเมตร 
   2. อำเภอวัฒนานคร  31 กิโลเมตร 6. อำเภอคลองหาด     59 กิโลเมตร 
   3. อำเภอวังนํ้าเย็น   41  กิโลเมตร 7. อำเภอโคกสูง         68 กิโลเมตร 
   4. อำเภอวังสมบูรณ์  53 กิโลเมตร 8. อำเภอตาพระยา     98 กิโลเมตร 

12. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 66 แห่ง ประกอบด้วย 

 1. อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 12 แห่ง 
  (1) องคการบริหารสวนจังหวัดสระแก้ว (7) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  
  (2) เทศบาลเมืองสระแก้ว (8) องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 
  (3) เทศบาลตำบลท่าเกษม (9) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
  (4) เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (10) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม
  (5) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน (11) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก 
  (6) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง (12) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 
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 2. อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 5 แห่ง 3. อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 4 แห่ง 
  (1) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (1) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 
  (4) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ (4) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
  (5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 

 4. อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง 5. อำเภอโคกสูง จำนวน 4 แห่ง 
  (1) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (1) เทศบาลตำบลโคกสูง  
  (2) เทศบาลตำบลวังทอง (2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง 
    (4) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น 

 6. อำเภอคลองหาด จำนวน 7 แห่ง 7. อำเภอตาพระยา จำนวน 6 แห่ง 
  (1) เทศบาลตำบลคลองหาด (1) เทศบาลตำบลตาพระยา  
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถ่ือน (2) องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด (3) องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 
  (4) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (4) องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
  (5) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว (5) องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
  (6) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (6) องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
  (7) องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร  

 8. อำเภอวัฒนานคร จำนวน 12 แห่ง 9. อำเภออรัญประเทศ จำนวน 13 แห่ง 
  (1) เทศบาลตำบลวัฒนานคร (1) เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ   
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร (2) เทศบาลตำบลบ้านด่าน  
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม (3) เทศบาลตำบลป่าไร่  
  (4) องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ (4) เทศบาลตำบลฟากห้วย  
  (5) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน (5) เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร 
  (6) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง (6) องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
  (7) องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ (7) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 
  (8) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย (8) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส
  (9) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส (9) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ 
  (10) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (10) องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย 
  (11) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (11) องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก 
  (12) องค์การบริหารส่วนตำบล  (12) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
           หนองตะเคียนบอน  (13) องค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                               คลองทับจันทร์ 
 
   
                  



   
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
  สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

  ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทาย การพัฒนาในหลายมิติ  ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่ างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของ      
ภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  มิติทางสังคม ที่การยกระดับรายได้ของประชาชน          
การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาส       
ในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ ยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมิติ 
ของการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการ
แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน จากการ
รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ     
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติ 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ         
ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

  วิสัยทัศน์ประเทศคือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี           
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เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

  ก. มิติด้าน “ความม่ันคง” 
   การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ     
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
   ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ นำไปสู่      
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
   สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน      
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน่ 
   ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

  ข. มิติด้าน “ความม่ังคัง่” 
   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
   เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา    
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ค. มิติด้าน “ความยั่งยืน” 
   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ       
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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   การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ    
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
   มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   
   ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล ระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
   (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมัน่คง   
   (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
   (3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   (4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   (5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย       
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต       
ใช้กลไก การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย ( ๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย
ในประชาคมระหว่างประเทศ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดยการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง ตระหนักใน
เรื่องความมั่นคง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ พัฒนา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

  (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
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  (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง     
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดยการพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ
มั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทกุรูปแบบและทุกระดับ  

  (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน โดยการสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

  (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด             
โดยการพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง      
แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ           
บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
  ๑. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ    
ในด้านอ่ืนๆนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  
  ๒. “ปรับปัจจุบัน ”เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต         
  ๓. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้าง ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดี อยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศและการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน      
(๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ       
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ 



หน้า 28 
 

  (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต         
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย      
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

  (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง       
ที่สำคัญของการท่องเที่ ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว              
ที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

  (๔) โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

  (5)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
โดยสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาส
เขา้ถึงข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ   
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย        
(๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

  (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่อง
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งใน
สถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม      
การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่ งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่ พ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ ช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ ช่วงวัยแรงงาน 
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ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

  (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก     
วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

  (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่ อตั้งแต่ระดับปฐมวัย สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ     
ดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  

  (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดยการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

  (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า ทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย      
ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬา เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น        
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่ มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำ
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัด     
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ในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

  (๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ     
ฐานราก ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร       
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

  (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยพัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย         
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  

  (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและ           
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ     
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

   (๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดยส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน อาชีพ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ     
ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียว
ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู                
(๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น  

  (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
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หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด อนุรักษ์และฟ้ืนฟู แม่น้ำล่าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่ว
ประเทศ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

  (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้ งระบบให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
เสริมสร้างระบบสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม ยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

  (๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

  (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดยส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม         
จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สำคัญพัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐ ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่ 
การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความ
โปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

  (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส  โดยการให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

  (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดยให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบติดตามประเมินผล       
ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

  (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม
การกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

  (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย โดยองค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

  (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สูง มุ่ งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม           
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

  (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด     
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ บริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

  (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ มีเท่าที่จำเป็น โดยภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
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  (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค        
โดยบุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

ที่มา : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้น    
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน   
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถ        
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ   ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ สำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยัง ได้กำหนด
แนวคิดและกลไก การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง
และเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา     
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิต
และบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคี    
และพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น         
ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุม     
มากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความ
ยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยมีความเชื่อมโยงกับ
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เศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่
ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม      
และบริการสู่การใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิต
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพ     
ในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข 
สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ ำสูง ก่อให้ เกิด ความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ           
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน มีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น 
ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ 
และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาว          
ให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี 
ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ        

  หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”“การพัฒนาที่ยั่งยืน”“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก ๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ
เหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

  การกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยึด วิสัยทัศน์
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว      
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้อง
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น 
อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น 
ส่วนแนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ       
๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐ การจัดทำแผนขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง       
ให้สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี สามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสำคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 

  ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบ
ภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคม
ได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก็เจริญเติบโต
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อย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

  ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ ประโยชน์ และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู           
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม    

  ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย       
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานอาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

  ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี    
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เป้าหมาย     
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน  (SDGs)  ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทย     
ในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐาน
การผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมาย     
ในสังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้  “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี   มีสุขภาพร่างกาย     
และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม            
มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ สำคัญในเวทีนานาชาติ 
ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้ นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น       
มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการ       
ในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น  การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ 
บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม
และบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม  ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี อัจฉริยะ 
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการให ม่ๆ            
เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
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  ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมขยาย
ฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม 
และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน
ของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งใน
ด้านรายได้  ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและ   
มีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ” จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกลไกเชื่อมต่อใน
ลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติใน
ทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้
ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็น การรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และ
การกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง และได้กำหนดในระดับแผนงาน/
โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ผ่านๆ มาในการ
กำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบ
กำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมา ที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่าง
มีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ จึงกำหนดประเด็น       
บูรณาการ เพื่อการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนด
แผนงาน/โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติ และกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิต     
และบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่าง   

  จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด        
ที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้อง
เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship 
Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สำคัญในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสำหรับบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ  และระบบการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  
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  ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

  ประเทศไทยแม้ว่าได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำ การลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพ
มาต่อเนื่องหลายปี 

  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม     
สูงวัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุด เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่า
นั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐ       
กับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์
ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต 

  ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด     
มากขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานสำคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศท่ีสั่งสม
มานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ           
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกำหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม      
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา 
  3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ 
  ๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐ      
ที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดิน    
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ทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
  ๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและ
ฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะ
การทำธุรกิจที่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีชายแดนที่มีศักยภาพ 
  ๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
  ๗. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิม ที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่      
ฐานการผลิตและบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากข้ึนควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  (Cluster) 
  ๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่  (Start Up) และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
  ๙. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน     
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพ    
ของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต        
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐ . การสร้ างความ เชื่ อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ื อ เพ่ิ มมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จ             
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง      
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือ           
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย  กรอบความร่วมมือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล       
กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนไทย -มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  ๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส        
ทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่  ไปกับการพัฒนาและส่ งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  
  ๑๒. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุน
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การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต       
และการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก         
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด     
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๑๓. การฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล ะการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
  ๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง        
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม     
ทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหาร จัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ         
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
  ๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
  ๑๖. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่ เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่        
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้      
สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก     
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่       
มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ    
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  ๑8. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ    
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
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  ๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้     
เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ            
การให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแล        
ทีส่ามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้
อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจน
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
  ๒๐. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบ
การจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและ
เชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
สร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการ
เกษียณอาย ุและการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม     
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและนำ้ 
  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

  เป้าหมาย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
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รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชี พ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕   
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ       
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง       
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ        
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง และรักษา
คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี          
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่
มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพ ภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ ายภาครัฐและระบบงบประมาณ            
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
โดยมี ๖ ยุทธศาสตรต์ามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็ก
วัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวน      
ไม่น้อย ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน    
ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี
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คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย       
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  ๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  ๓. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
  ๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 
  ๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ   
  ๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น        
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
  ๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้     
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต   
  ๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ   
  ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน การคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  
  6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  ๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวทีเ่ปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้อง 
มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความ



หน้า 43 
 

ยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  ๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  ๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  ๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านตำบลที่ทำหน้าที่    
ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญ      
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้นประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขา     
มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. เศรษฐกจิขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   1.๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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   1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
   1.4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
   1.5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   1.6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ 
   1.7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
   1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
  2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
   2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  
   2.๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
   2.3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
   2.๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
   2.๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
   2.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
   ๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  ๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุง่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่ มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการ แข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวย        
ความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐาน
การผลิตและการให้บริการรวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ     
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น 
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การพัฒนาในระยะต่อไป จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ          
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และ
ป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินทำกิน
ให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 
  2. สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ำต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน้ำ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 
  3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย    
  ๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์แ ละใช้ประโยชน์        
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ได้แก่  
   - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  
   - พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
   - ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง 
   - วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
  ๒) เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน  
   - เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
   - เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำอย่างบูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ 
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   - ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน      
ทีเ่หมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ำ 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำให้ดีขึ้น 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำและการจัดสรรน้ำต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
  ๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   - เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำวิกฤตและลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด  
   - แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
   - ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  ๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   - ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
   - ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
   - สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน   
  ๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   - จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
   - ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ได้แก่ 
   - บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน 
   - เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  รวมถึง
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน และพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
   - ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
  ๗) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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   - ปรับปรุงกลไก กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน 
   - ผลักดันการนำแนวทางการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
   - สร้างจิตสำนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
   - ทบทวนแก้ไขกฎหมาย  
  ๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยผลักดันการจัดทำแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดนฯ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง       
และย่ังยืน 
  กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ  การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น     
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ  สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัย
คุกคาม ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
  2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
  5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
  6. แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 
  ๑) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   - สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ  
   - เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง  
   - ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
   - พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ 
   - พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ  พัฒนา
องค์ความรู้ 
   - มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยาม
ปกติและในสถานการณ์วิกฤติ 
   - พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
   - พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้ งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกประเทศ 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา 
   - ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย  
   - สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดนและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
   - ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   - เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน 
   - พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
   - สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวาง
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
  ๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  



หน้า 49 
 

   - เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล 
   - แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
   - พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล
อย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบ 
  ๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   - ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
   - พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้ กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริต ประพฤติมิชอบ      
ในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง   
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น        
และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสำคัญ ดังนี้ 

  เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  4. ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทนัสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
    - กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
   - ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   - กำหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค    
หรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดำเนินการแทนได ้
   - พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
   - จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได ้
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
   - แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   - ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับ
จังหวัด 
   - กำหนดโครงสร้างและลำดับความสำคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล 
   - ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
  ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือให้
ประชาชน ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  
   - จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
   - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการ
แบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า 
   - ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) 
  ๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
   - ทบทวนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพ
และความพร้อมของท้องถิ่น 
   - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้
หลากหลาย 
   - กำหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มาตรฐาน 
   - เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการกำหนดนโยบาย การบริหาร
บุคลากร และการบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ 
   - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
   - สร้างความโปร่งใสในการจัดทำและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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  ๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม โดย ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศประสบปัญหา        
ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการ         
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มีข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ มีประสิทธิภาพ         
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์         
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและ       
ท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวก      
ทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ  
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  ๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ        
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก      
ทางการค้า   
  ๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด   
  ๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  ๖)  พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมสูง ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  ๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ     
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   
  ๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย  
  ๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ งความรู้และความเข้าใจ             
ในเทคโนโลยี  

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับราย ได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทย        
กับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิม
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
  ๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น          
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
  ๓) การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ  อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือ      
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด    
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ื อการพัฒนา            
กับประเทศในอนุภูมิภาค และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการ         
มีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ ได้เต็มศักยภาพ          
การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและ       
การลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทย         
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย   
  ๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่      
สำหรับสินค้าและบริการของไทย   
  ๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่     
โดดเด่นในภูมิภาค  
  ๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย   
  ๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลั กษณะหุ้นส่วน       
ทางยทุธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  ๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  ๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
  ๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   
  ๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ          
  ๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ สู่การปฏิบัติ  
  ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดกิจกรรมดำเนินการ 
ประเด็นสื่อสารและเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ 
  2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาสำคัญ
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ นำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และ
แนวทางการร่วมดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกันและจัดทำเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ
ภายใต้ยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา ( Development Gap) 
ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่กำหนด 
  ๓. หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๑๒ ในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๔. ผลักดันให้ภาคเอกชนนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาประกอบการจัดทำแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. 
ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจั งหวัดมากขึ้น โดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องของยทุธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 
  ๕. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยกำหนดให้มี
การผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ อาทิ นำการศกึษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระดับต่างๆ โดยนำเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการ
เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้นำยุทธศาสตร์ของแผนมาเป็นกรอบการดำเนินงาน ขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

  ๑. แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุง่เสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้
หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทำหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  ๒. แนวทางการประเมนิผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติแบบมีส่วนร่วม         
   (๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ดังนี้  การประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการ/ก่อนเริ่มโครงการ ประเมินผลระหว่างดำเนินการ และการประเมินผลหลังการดำเนินงาน 
   (2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวง ระดับจังหวัดและ
พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวง กลุ่มกระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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   (3) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล      
เพ่ือทำให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัย 
   (4) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (5) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (6) นำเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนำเสนอผลการประเมินให้ทุกฝ่าย     
ได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานนำนโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุน 
   (7) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประเมินผลโดยจัดทำระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการนำข้อมูลไปใช้ได้        
อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 (3) Thailand 4.0 (ประเทศไทย 4.0) 

 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก “กับดกัประเทศรายได้
ปานกลาง”“กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา”พร้อมๆกับ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”     
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

 Thailand 4.0 กำหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 
 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
 2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการ
เติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความ
สมานฉันทแ์ละความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
 3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 
 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตาม
ภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ”อย่างเต็มรูปแบบ 

 Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อนสำคัญ 
  วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
  วาระท่ี 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  วาระที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด
และ 76 จังหวัด 
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  วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
 กลุ่มที่  4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) 
 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
 โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต หรือ S-Curve และ New S-Curve  
 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชา
รัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชน 
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจยัต่าง ๆ อันได้แก ่
 กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
 กลุม่ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
 กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) ทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
 กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น 
 เป้าหมายการขับเคลื่อน ‘ไทยแลนด์ 4.0’ คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศที่มีรายได้สูง’    
ด้วยนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริงจะทำให้
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ      
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง 

ที่มา : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม”่ ,สถาบันดำรงราชานุภาพ 

 (4) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2560 - 2565 (ฉบับทบทวน) 

1. สภาพทั่วไป  
  ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพ้ืนที่รวม ๒๒.๘๑ ล้านไร่ ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและป่าไม้         
โดยตอนกลางเป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิอากาศของภาค
ตะวันออกคล้ายคลึงกับภาคใต้  ทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา         
จะมีลักษณะอากาศแบบสะวันนา (Aw) ส่วนทางตอนล่าง คือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบร้อน
ชื้นแบบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้น ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๑๒.๘๘ ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเป็นพ้ืนที่ไม้ยืนต้นและไม้ผล ๕.๒๐ ล้านไร่ พืชไร่ ๓.๒๒ ล้านไร่    
และนาข้าว ๒.๗๘ ล้านไร่ และพ้ืนที่นอกการเกษตร ๔.๘๐ ล้านไร   
  ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง      
จะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนบริเวณที่สู งเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูน         
เหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำมีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ทำนา  
  ลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล
ตะวันออก  
  แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด และแม่น้ำ    
บางปะกง  
  ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ในปี๒๕๖๑      
มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๕.๑๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ ของพ้ืนที่ภาค ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบ
นิเวศท่ีกำหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ป่าทั้งประเทศ 
โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุด คือ จันทบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมด
ประมาณ ๑๖๔,๖๔๙.๗๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชาย
เลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี น้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุร ี

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 

  (1) การคมนาคมขนส่งทางบก มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยง
ทุกจังหวัดและโครงข่ายหลักของประเทศท่ีเชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พ้ืนที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด 
   ๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทาง
หลวงแผ่นดินสายประธานทั้ งสี่ของประเทศไทยจุดเริ่มต้น เชื่อมต่อจากถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดต่อกับชายแดนจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวม
ระยะทางยาวทั้งสิ้นประมาณ ๔๘๘ กิโลเมตร โดยผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 
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   ๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ สายสุพรรณบุรี–อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) 
เริ่มต้นในจังหวัดสุพรรณบุรีและสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว           
มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม ๒๙๙.๕๔๙ กิโลเมตร ในปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ เฉพาะช่วง      
หินกองถึงอรัญประเทศได้รบัการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย ๑  
   ๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน) สายบางนา–หนองไม้แดง ได้รับการ
กำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย ๑๙ ขนาด ๘-๑๔ ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่แยกบางนา กรุงเทพมหานคร 
ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ชลบุรี 
   ๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (ถนนบายพาสพัทยา–ระยอง) สายกะทิงลาย–ปลวก
เกตุ ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย ๑๒๓ เริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บริเวณทางแยกกะทิงลาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ บริเวณบ้านปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม ๕๗ 
กิโลเมตร 
   ๕) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด–สะพานต่างระดับนครราชสีมา       
เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 
   ๖) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (ถนนรังสิต–นครนายก) เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก 
   ๗) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี-สระแก้ว เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
   ๘) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘ (ถนนตราด-บ้านหาดเล็ก) ทางไปสู่ ตลาดชายแดน
ไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ 
   ๙) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ สายสัตหีบ–เขาหินซ้อน มีชื่อเรียกว่าถนนสาย
ยุทธศาสตร์เส้นทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีสิ้นสุดที่ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ๑๐) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ สายชลบุรี–แกลง เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท อำเภอ
เมืองชลบุรีผ่านถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี ทางแยกบ้านบึงพัฒนา (แยกเอ็ม ๑๖) อำเภอบ้าน
บึง ทางแยกหนองปรือ และอำเภอหนองใหญ่ เข้าเขตจังหวัดระยอง ผ่านอำเภอวังจันทร์สิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิท
บริเวณทางแยกภิบาลพัฒนา (แยกแกลง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   ๑๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ถนนธนะวิถี) สายอรัญประเทศ–นางรอง เป็น
เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ มีจุดเริ่มต้นที่อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว สิ้นสุดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ๑๒) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร−บ้านฉาง เป็นทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายแรกของประเทศไทย เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง     เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชีย
สาย ๑๙ และทางหลวงเอเชียสาย ๑๒๓ 
  (๒) การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจาก กทม.– อรัญประเทศ (กทม. 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว อรัญประเทศ) และกทม.–ระยอง (กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
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  (3) การคมนาคมขนส่งชายฝั่ง มีท่าเรือที่ดำเนินการให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
โดยภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่
บริเวณอำเภอศรีราชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 
ตั้งอยู่บริเวณตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และท่าเรือศรีราชา เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชน
แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้บริการประเภทสินค้าเทกองสินค้าทั่วไป    
และคอนเทนเนอร์รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน – พัทยา 
  (4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีสนามบินที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่นานาชาติที่สำคัญ คือ     
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาหรือสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งอยู่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง       
ห่างจากจังหวัดประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก กทม. ประมาณ ๑๙๐ กิโลเมตร ซึ่งจะพัฒนาเป็น
สนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง 
  (5) ด่านชายแดน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนไทย กัมพูชา มีด่านถาวร ๔ แห่ง คือ ด่าน
บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว ด่านบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ด่านบ้านผักกาดและด่านบ้านแหลม จังหวัด
จันทบุรี จุดผ่อนปรน ๘ จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนจังหวัดสระแก้ว ๓ จุด คือ บ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา     
บ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดจันทบุรี ๓ จุด คือ บ้านซับตารี 
อำเภอสอยดาว บ้านชนังล่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน บ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาว และจังหวัดตราด ๒ จุด คือ      
บ้านมะม่วง และบ้านหมื่นด่าน อำเภอบ่อไร่ 

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 

  ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง 
โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓,๐๒๖,๔๙๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๑๘.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  
  โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกพ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ในปี ๒๕๖๑
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ร้อยละ ๖๕.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 
๕๐.๔ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ ๙.๕ สาขาการไฟฟ้า ร้อยละ ๕.๔ และสาขาการประปา ร้อยละ ๐.๔)  
  เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ร้อยละ 
๓.๒ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) สูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๕๐๘,๕๖๘ บาท จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) สูง
ที่สุดคือ จังหวัดระยอง ๑,๐๖๗,๔๔๙ บาท รองลงมาคือ ชลบุรี๕๖๖,๘๐๑ บาท ปราจีนบุรี๕๑๓,๗๘๙ บาท 
และฉะเชิงเทรา ๔๖๙,๕๓๙ บาท ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว 
๘๐,๗๑๖ บาท ซึ่งต่ำกว่าจังหวัดระยอง ๑๓.๒ เท่า 

  3.1 เศรษฐกิจรายสาขา 

  ๑. ภาคการเกษตร ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๑
ประมาณ ๑๗๐,๕๗๘ ล้านบาท แหล่งการทำเกษตรฯ ที่สำคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี มีสัดส่วน 
การผลิตร้อยละ ๓๘.๒ รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๑๑.๖ ระยอง ร้อยละ ๑๑.๑ และตราด ร้อยละ 
๑๑.๐ ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคตะวันออกได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย     
มากขึ้น แต่ภาคตะวันออกก็ยังคงถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งด้านการ
เพาะปลูก การทำปศุสัตว์ และการประมง โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญดังนี้ 
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   (1) ข้าวและพืชไร่ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าวและมันสำปะหลัง จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนา
ปีมากของภาคตะวันออก คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูก
มันสำปะหลังมาก คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
   (2) ผลไม้ที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนในภาคตะวันออกที่สำคัญ 
คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มังคุด แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ลำไย 
แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี เงาะ แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ จังหวัดจันทบุรีและตราด ลองกอง แหล่ง
ปลูกท่ีสำคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี 
   (3) ปศุสัตว์ได้แก่ ไก่เนื้อ แหล่งเลี้ยงที่สำคัญ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง      
ไก่ไข่ แหล่งเลี้ยงที่สำคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครนายก เป็ดเนื้อ แหล่งเลี้ยงที่สำคัญ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยอง และปราจีนบุรี เป็ดไข่ แหล่งเลี้ยงที่สำคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี สุกร แหล่ง
เลี้ยงที่สำคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 
   (4) ประมง ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดย
จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ
จังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี 
   (5) เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ยังมีไม่มากนัก จากข้อมูลการตรวจรับรอง
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่าภาค
ตะวันออกมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๒๔๒,๖๘๘.๔๔ ไร่ โดยจังหวัดใน
ภาคตะวันออกท่ีมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากท่ีสุด คือ จังหวัดจันทบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดตราด และระยอง  

  2. ภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคการผลิตหลักของภาคตะวันออก มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี ปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑,๙๘๖,๗๕๗ ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรม ๑,๕๒๖,๐๘๙ ล้านบาท สาขาเหมืองแร่ฯ ๒๘๖,๕๐๙ ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า ๑๖๓,๒๐๗ และ
สาขาการประปา ๑๐,๙๕๓ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่สำคัญของภาคตะวันออก 
ปี ๒๕๖๑ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ และสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ 
  อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของสาขาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกสูงกว่าประเทศ 
อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออกยังคงกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีและระยอง ปี ๒๕๖๑ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๓๔.๒ รองลงมา
จังหวัดระยอง ร้อยละ ๓๑.๐ ฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๗.๓ และปราจีนบุรี ร้อยละ ๑๖.๒ สำหรับอุตสาหกรรม
สำคัญๆ ที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ  อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก และ
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค 
แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ
รถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๑๖.๐ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และชลบุรี
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๑๐.๗ แหล่ง
ผลิตที่สำคัญ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและชลบุรี และอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
ร้อยละ ๘.๕ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
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  ภาคตะวันออกยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาน้ำเสีย มลพิษทาง
อากาศ และขยะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญคือ ปัญหาการแย่งกัน
ใช้น้ำ และปัญหาการจราจร 
  ภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญอยู่ใน ๔ จังหวัด คือ ชลบุรีอาทิ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ระยอง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ฉะเชิงเทรา อาทิ  นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และปราจีนบุรี  อาทิ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี         
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ปราจีนบุรี 

  3. การค้าชายแดน ภาคตะวันออกเป็นภาคท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดน    
กับประเทศกัมพูชา โดยมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางฝั่งตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่
สำคัญคือ สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๙,๖๔๔ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ ของประเทศ โดยเป็นมูลค่าการนำเข้า ๒๐,๕๘๕ ล้านบาท และส่งออก ๑๑๙,๐๕๙ ล้าน
บาท นอกจากนี้ยังมีการค้าผ่านแดนไปยังประเทศเวียดนาม โดยในปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้า     
ผ่านแดน ๑ ,๑๖๗ ล้านบาท  โดยสินค้าส่งออกไปยังกัมพูชาที่สำคัญได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอ่ืนๆ ส่วนสินค้านำเข้าจากกัมพูชาที่สำคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่ง ลวดและ
สายเคเบิลที่หุ้มฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 

  4. การท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวของภาคตะวันออกมีแนวโน้มขยายตัวสูง มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น พัทยา เกาะช้าง และเกาะเสม็ด มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือน ๔๐.๙๘ ล้านคน จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง
และฉะเชิงเทรา ในปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๓๕๓ ,๕๖๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๑ ของประเทศ) จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากท่ีสุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดระยองและตราด แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้กำลังประสบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยว คือ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจากน้ ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลหมักหมม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและถูกบุกรุกเพ่ิมข้ึนจากการประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

  3.2 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
  ในปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๖,๗๖๗ บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้
เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดจันทบุรี ๓๒ ,๘๙๔ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 
๒๗,๗๙๘ บาทต่อเดือน และตราด ๒๗,๗๙๗ บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่ำสุดในภาค คือ 
จังหวัดสระแก้ว ๒๒,๑๑๕ บาทต่อเดือน มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๔๗,๓๖๙ บาท โดยจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ย   
ต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาคคือ จังหวัดตราด ๑๙๓,๖๗๕ บาท รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี ๑๘๖,๐๗๒ บาท 
และชลบุรี ๑๗๐,๐๒๓ บาท จังหวัดทีม่ีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำสุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘๐,๐๖๒ บาท 

  3.3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
  ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยาน
นานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค      
ลุ่มน้ ำโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่ เชื่อมโยง
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เมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร 
กุ้ง ไก ่ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไปกับการใช้
ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้าการเกษตร
และบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุด
พ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดย
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้ แก่ พื้นที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

4. ประชากรและสังคม 

  ภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,107,898 คน แยกเป็นผู้
มีสัญชาติไทย จำนวนรวม 5,055,664 คน และผู้ทีย่ังไม่ได้สัญชาติไทย จำนวนรวม 52,234 คน โดยจังหวัด
ชลบุรีมีจำนวนประชากรมากที่สุด 1,566,885 คน รองลงมาคือจังหวัดระยอง 741,524 คน และจังหวัด
ตราด มีประชากรน้อยที่สุด คือ 228,536 คน  
  จากข้อมูลของกรมการปกครอง ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
  1. จังหวัดชลบุรี สัญชาติไทย จำนวน 1,545,487 คน (ชาย 751,295 คน หญิง 
794,192 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 21,387 คน (ชาย 12,688 คน หญิง 8,710 คน) รวมทั้งสิ้น 
1,566,885 คน 
  2. จังหวัดระยอง สัญชาติไทย จำนวน 734 ,095 คน (ชาย 359 ,926 คน หญิ ง 
374,169 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 7,429 คน (ชาย 4,274 คน หญิง 3,155 คน) รวมทั้งสิ้น 
741,524 คน 

3. จังหวัดจันทบุรี สัญชาติไทย จำนวน 532 ,005 คน (ชาย 260 ,195 คน หญิง 
271,810 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 3 ,554 คน (ชาย 1 ,832 คน หญิง 1,722 คน) รวมทั้งสิ้น 
535,559 คน 

4. จังหวัดตราด สัญชาติไทย จำนวน 219,007 คน (ชาย 108,360 คน หญิง 110,647 
คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 9,529 คน (ชาย 4,771 คน หญิง 4,758 คน) รวมทั้งสิ้น 228,536 คน 
  5. จังหวัดฉะเชิงเทรา สัญชาติไทย จำนวน 716,751 คน (ชาย 351,375 คน หญิง 
365,376 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 3,967 คน (ชาย 2,067 คน หญิง 1,900 คน) รวมทั้งสิ้น 
720,718 คน 
  6. จั งห วั ด น ครน ายก  สั ญ ชาติ ไท ย  จำน วน  258,698 คน  (ช าย  127,883 คน              
หญิง 130,815 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 1,383 คน (ชาย 744 คน หญิง 639 คน) รวมทั้งสิ้น 
260,081 คน 
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  7. จังหวัดปราจีนบุรี สัญชาติไทย จำนวน 492,718 คน (ชาย 243,474 คน หญิง 
249,244 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 952 คน (ชาย 544 คน หญิง 408คน) รวมทั้งสิ้น 493,670 คน 
  8. จังหวัดสระแก้ว สัญชาติไทย จำนวน 556,903 คน (ชาย 278,266 คน หญิง 
278,637 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 4,022 คน (ชาย 1,751 คน หญิง 2,271 คน) รวมทั้งสิ้น 
560,925 คน 

5. สภาวะแวดล้อม 

  5.๑ จุดแข็ง 
  (๑) เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่สืบเนื่องตอนในของจังหวัดระยอง 
  (2) มีท่าเรือน้ำลึก และระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน และรถไฟที่สนับสนุนการเปิดประตู
การขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห ากมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพท่าเรือน้ำลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการขนส่งหลักของพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิต
และประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ
นานาชาติ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆของโลก  
  (๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยเฉพาะพัทยา บางแสน ชึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกาะช้าง
และเกาะเสม็ด นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ และ
ทะเล ที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ 
  (๔) เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตมากพอสาหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก นอกจากนี้ พ้ืนที่นี้ยังมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทาประมงน้ ำลึก และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
  (๕) เป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่ มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยได้มีการฝึกฝนฝีมือด้านการ
เจียระไนจนเกิดความชำนาญ และมีการใช้วิทยาการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของอัญมณี ส่งผลให้ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไน และย่านธุรกิจอัญมณีที่สำคัญของประเทศ 
  (๖) มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดการค้าชายแดนอื่นๆของประเทศ 
  5.๒ จุดอ่อน 
  (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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  (2) การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้
เกิดความต้องการใช้น้ำเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก ก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ 
  (3) การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้นตามลำดับ อาทิ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
  (4) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงาน 

4. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค 

  ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่าอากาศยาน
นานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค    
ลุ่มน้ ำโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่ เชื่อมโยง
เมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร 
กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

  เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน          
โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ 
พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้
เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่
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สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุด ระยะ ๓
ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้งพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพื้นที่และพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อรองรับความต้องการ
ลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก     
ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม  
  3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 
  4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน 
  5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
  ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เมืองพัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism) 
  อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
  ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติทีม่ีธุรกิจทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ 
การแปรรูป และการจัดจำหน่าย 
  2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด  
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  2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและ
อนุรักษ์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยวเมืองเก่า 
  3) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและ
ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
  2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเทีย่ว เชื่อมโยงกับจงัหวัดเกาะกง  
  3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) บริหารจัดการน้ำเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมจันทบุรีตราด และสระแก้ว โดยการ
ทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ 
  2) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้า
ระวังติดตามการบุกรุกป่า  
  3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  เฝ้า
ระวังการลักลอบจับสัตว์น้ำ คุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ำ พ้ืนที่เพาะเลี้ยง การทำประมงชายฝั่ง  
  4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศในเขต
ชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ 
  5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
  6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการ
คัดแยกขยะให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของภาค
ตะวันออก 2 ได้รับการกำหนดขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
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กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 14,522,812 ไร่ หรือ 27,699.081 
ตารางกิโลเมตร  

1. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

  ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาวจาก
เหนือถึงใต้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและทางใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย
มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย 
ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่งที่สำคัญได้แก่ เกาะ
ช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะล้าน เกาะสีชัง ในจังหวัด
ชลบุรี จากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่และท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ประชากร        
จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด ยางพารา ประมงชายฝั่ง 
ประมงน้ำจืด จำหน่ายอาหารทะเลสดรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ซึ่งกำหนดให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่ง
รวมแร่อัญมณีที่มีค่าของประเทศ  
  ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล   
พัดผ่าน ตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปี มีฝนตกชุกในฤดูฝน 

  รายละเอียดของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

  (1) จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออำนวยต่อการทำ
การเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาดและพืชผล
ทางการเกษตรอ่ืนๆ ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานา
ชนิด และในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง รวมถึงศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุฯ จันทบุรี
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรี ท่าใหม่ ขลุง แหลมสิงห์ โป่งน้ำร้อน 
มะขาม สอยดาว นายายอาม แก่งหางแมว และเขาคิชฌกูฏ 

  (2) จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดกับประเทศ
กัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่ 52 เกาะ มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่วยงาม
หลายแห่ง เป็นจังหวัดที่มีผลไม้หลากหลายและเป็นเขตการประมง ทั้งยังเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญมีการขุดพบ 
“พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม”ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 ตราดแบ่งการปกครองออกเป็น 7     
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด เขาสมิง แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร ่เกาะกูด และเกาะช้าง 

  (3) จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยและ
ท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
อยู่ในหุบเขา ตอนเหนือทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและ
ตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญคือเขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรอง นครนายกแบ่งการปกครอง
เป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์ 
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  (4) จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากร
ในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก
เดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นท่ีกว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออก
จากมณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยก
พ้ืนที่บางอำเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7   
อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ กบินทร์บุรี และนาดี 

  (5) จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก ซึ่งแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี มีอารย
ธรรมโบราณที่เก่าแก่ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายและโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเล่า
เรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต และยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่
เชื่อมต่อกัน ทั้งยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เช่น "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตาตั้งอยู่สุดชายแดน
อรัญประเทศ มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศ สระแก้ว      
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว คลองหาด ตาพระยา วังน้ำเย็น วัฒนานคร          
อรัญประเทศ เขาฉกรรจ์ โคกสูง และวังสมบูรณ ์

2. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

  การใช้ประโยชน์ของที่ดินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เนื้อที่ทั้งหมด 14,522,812 ไร่
โดยจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราดและ
จังหวัดนครนายก แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟาร์ม 
และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 

3. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  

  เขตการปกครอง 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 แบ่งเป็น 5 จังหวัด 37 อำเภอ 277 ตำบล 2,838 หมู่บ้าน      
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 27 เทศบาล 207 องค์การบริหารส่วนตำบล  

  ประชากร 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,078,771 คน          
แยกเป็นผู้มีสัญชาติไทย จำนวนรวม 2,059,331 คน และผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย จำนวนรวม 19,440 คน 
โดยจังหวัดสระแก้วมีประชากรมากที่สุด 560,925 คน รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี 535,559 คน และ
จังหวัดตราด มีประชากรน้อยที่สุด คือ 228,536 คน  
  จากข้อมูลของกรมการปกครอง ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
  1. จั งหวัดจันทบุ รี  สัญชาติ ไทย จำนวน 532,005 คน (ชาย 260,195 คน หญิ ง 
271,810 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 3,554 คน (ชาย 1,832 คน หญิง 1,722 คน) รวมทั้งสิ้น 
535,559 คน 
  2. จังหวัดตราด สัญชาติไทย จำนวน 219,007 คน (ชาย 108,360 คน หญิง 110,647 
คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 9,529 คน (ชาย 4,771 คน หญิง 4,758 คน) รวมทั้งสิ้น 228,536 คน 
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  3. จั งห วั ดน ครน ายก  สัญ ชาติ ไท ย  จ ำน วน  258,698 คน  (ช าย  127,883 คน              
หญิง 130,815 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 1,383 คน (ชาย 744 คน หญิง 639 คน) รวมทั้งสิ้น 
260,081 คน 
  4. จังหวัดปราจีนบุรี สัญชาติไทย จำนวน 492,718 คน (ชาย 243,474 คน หญิ ง 
249,244 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 952 คน (ชาย 544 คน หญิง 408คน) รวมทั้งสิ้น 493,670 คน 
  5. จั งหวัดสระแก้ว สัญชาติ ไทย จำนวน 556,903 คน (ชาย 278,266 คน หญิ ง 
278,637 คน) ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 4,022 คน (ชาย 1,751 คน หญิง 2,271 คน) รวมทั้งสิ้น 
560,925 คน 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   4.1 เส้นทางคมนาคมหลัก (ถนน) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
    จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  ทางหลวงหมายเลข 3 
    จังหวัดนครนายก  ทางหลวงหมายเลข 33 , 305 
    จังหวัดปราจีนบุรี  ทางหลวงหมายเลข 33 , 304 
    จังหวัดสระแก้ว ทางหลวงหมายเลข 33 , 317 ,348 , 359 , 3395 และ 3486 

   4.2 เส้นทางรถไฟ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
   มีเส้นทางรถไฟรางเดี่ยว จำนวน 1 เส้นทางหลัก คือ เส้นทางที่ไปยังจังหวัดสระแก้ว       
เป็นการขนส่งระบบรางและมีปริมาณการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไม่มากนัก  
   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-
คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ จานวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม  เริ่มจากสถานี
ฉะเชิงเทรา ไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยวถึงสถานีคลอง      
สิบเก้า จากนั้นแยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่          
สุดปลายทางที่สถานีแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอ
องครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และพ้ืนที่อำเภอวิหารแดง อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางรางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกไปยังภาคอีสานได้ 

   4.3 ท่าเรือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
    การคมนาคมขนส่งทางน้ำในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีท่าเทียบเรือ เพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า โดยมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางน้ากับจังหวัดที่มีทางออกสู่ทะเล ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และมีการขนถ่ายสินค้าต่อไปยังท่าเรือที่ขนส่งระหว่างประเทศท่ีสามารถ 
รองรับการขนส่งสินค้าไปยังอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน 

   4.4 สนามบิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
   1) สนามบินจันทบุรีหรือ สนามบินท่าใหม่ หรือ สนามบินเนินพลอยแหวน (Chanthaburi 
Airstrip) เป็นสนามบินในจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกองทัพเรือเป็นเจ้าของพ้ืนที่
สนามบินแห่งนี้ สนามบินจันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ 900 ไร่  
   2) มีสนามบินเอกชนจำนวน 1 แห่ง (บริษัทบางกอกแอร์เวย์) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม         
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบิน (กรณีบินปกติ) และวันละ 6 เที่ยวบิน (กรณีช่วงฤดู
การท่องเที่ยว) โดยได้รับการอนุญาตเป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
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   4.5 การเดินทางมายังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

    (1) จังหวัดจันทบุรี โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 5 เส้นทาง ได้แก่ 
    - เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ่มต้นที่บางนา-กรุงเทพฯ 
ผ่านจังหวัดชลบุรี-บางแสน-ศรีราชา-พัทยา-สัตหีบ-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี ระยะทาง 330 กิโลเมตร 
    - เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นเส้นทางสายหลักในปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 
กิโลเมตรที่  140 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย ผ่าน
สนามแข่งรถพีระเซอร์กิต และสิ้นสุดที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทาง 60 กิโลเมตร 
จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 108 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 308 กิโลเมตร 
    - เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เป็นเส้นทางสายหลักอีกหนึ่ง
สาย ซึ่งช่วยลดระยะทางได้ถึง 70 กิโลเมตร เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 98 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผ่านอำเภอ บ้านบึง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทาง
หลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 58 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 266 กิโลเมตร 
    - เส้นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 
200 ทางหลวงหมายเลข 33 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 230 จังหวัดสระแก้ว 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 317 ระยะทาง 189 กิโลเมตร ผ่าน อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำ
ร้อน อำเภอมะขาม จนถึง จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางจากอำเภอกบินทร์บุรี –จังหวัดจันทบุรี 219 กิโลเมตร 
    - เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 90 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทาง 50 กิโลเมตร และทาง
หลวงหมายเลข 3 อีก 108 กิโลเมตร รวมระยะทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี 248 กิโลเมตร 

   (2) จังหวัดตราด โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี อำเภอ
ศรีราชา พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 385 
กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) 
จนถึงจังหวัดชลบุรี แล้วแยก เข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) บริเวณกิโลเมตรที่ 98 ผ่านอำเภอ
บ้านบึง จนถึงอำเภอแกลง จากนั้น แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรี             
รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงอำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) ผ่านอำเภอบ้านบึง จนถึง
อำเภอแกลง จากนั้น แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 
318 กิโลเมตร 

    (3) จังหวัดนครนายก โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปนครนายกมี 2 เส้นทาง คือ 
    - ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 ถนนเลียบคลองรังสิต–นครนายก ผ่านอำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 105 
กิโลเมตร 
    - ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทาง
หลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร 
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    (4) จังหวัดปราจีนบุรี โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้หลายเส้นทาง ได้แก่ 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวามาเข้า
เส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 33 
(นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสามแยกหนองชะอม ประมาณ กิโลเมตรที่ 155 แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 
319 จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถึงแยกหินกอง ประมาณ กิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี และ จังหวัดนครนายก ไปจนถึงสามแยกบ้านหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้แยกขวาเข้าสู่
เส้นทางหมายเลข 319 จนถึงตัวจงัหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม 
แล้วเข้าเส้นทางหมายเลข 319 ผ่าน อำเภอศรีมโหสถ จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 
158 กิโลเมตร 
    - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3481 ที่เขตหนองจอก ผ่านอำเภอบางน้ำ
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 

    (5) จังหวัดสระแก้ว โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 4 เส้นทาง ได้แก่ 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวา เข้า
เส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วแยกขวาใช้เส้นทาง
หมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนครนายก และอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม 
ถึงอำเภอกบินทร์บุรี แยกขวา เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 
210 กิโลเมตร 
    - ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้แยกขวาไปตามทางหมายเลข 359       
อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
   1) เศรษฐกิจภาพรวม 
   โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยังคงพ่ึงพาภาคนอกการเกษตร        
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ สาขาการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ รองลงมาคือ 
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มีนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
ส่วนจังหวัดจันทบุรีมีความโดดเด่นด้านผลไม้ อัญมณี และการเติบโตของการค้าชายแดน ในขณะที่จังหวัด
นครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนทีข่นาดเล็กทีสุ่ดในกลุ่มจังหวัดและอาชีพส่วนใหญ่คือ เกษตรกรรม  
   2) เกษตรกรรม 
   จากการสำรวจเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด ในปี พ.ศ.2560 โดยสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเนื้อที่รวมประมาณ 14,522,813 ไร่ โดยจังหวัด
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สระแก้ว 4,496,962 ไร่ มีเนื้อที่มากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี 3,961,250 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี
2,976,476 ไร่ จังหวัดตราด 1,761,875 ไร่ และจังหวัดนครนายก 1,326,250 ไร่  
   ผลผลิตพืชสำคัญ ประกอบด้วย ข้าว เช่น ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง พืชไร่ ประกอบด้วย 
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา ลำไย ทุเรียน 
มังคุด ปาล์มนำามัน เงาะ ลิ้นจี่ มะนาว มะพร้าว ส้มเขียวหวาน พริกไทย สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ  
   3) พ้ืนที่ปศุสัตว์ (ปริมาณการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ) 
   - สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเนื้อ จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ปีก
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 35.201 ล้านตัว จังหวัดนครนายก 8.7 ล้านตัว จังหวัดสระแก้ว 2.06 ล้านตัว 
จังหวัดจันทบุรี 1.33 ล้านตัว และจังหวัดตราด 0.720 ล้านตัว 
   - สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ใหญ่สูงสุด ได้แก่ 
จังหวัดสระแก้ว 78,367 ตัว จังหวัดปราจีนบุรี 14,982 ตัว จังหวัดนครนายก 10,320 ตัว จังหวัดจันทบุรี 
6,233 ตัว และจังหวัดตราด 3,100 ตัว 
   - สัตว์ เล็ก ได้แก่  สุกร จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ ยงสัตว์ เล็กสู งสุด ได้แก่  จังหวัด
ปราจีนบุรี90,729 ตัว จังหวัด จันทบุรี 53,899 ตัว จังหวัดนครนายก 23,210 ตัว จังหวัดตราด 14,210 
ตัว และจังหวัดสระแก้ว 10,484 ตัว 
   4) พ้ืนที่ประมง 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเนื้อที่นากุ้งรวม 31,794 ไร่ โดยจังหวัดจันทบุรี เป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่นากุ้งมากท่ีสุด 17,998 ไร่ ในขณะที่จังหวัดสระแก้วไม่มีพ้ืนที่ทำนากุ้ง  

6. อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
  จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีนิคมอุตสาหกรรม (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ปัจจุบัน มีโรงงาน จำนวน 916 โรง คนงาน 82,551 คน     
จำนวนเงินลงทุน 292,998 ล้านบาท เป็นที่ตั้ งของเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ เขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี พ้ืนที่ 2,563 ไร่ 72 โรงงาน  สวนอุตสาหกรรม 3 แห่ง 
คือ สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี พ้ืนที่ 2,068 ไร่ 35 โรงงาน 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 
ตั้งอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ พ้ืนที่ 7,500 ไร่ 124 โรงงาน โรงงานโรจนะ อินดัสเตรียลแมเนจเม้นท์ ตั้งอยู่ใน   
อำเภอศรีมหาโพธิ พ้ืนที่ 3,998 ไร่ 8 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี 
พ้ืนที่ 1,075 ไร่ 6 โรงงาน ส่วนจังหวัดอ่ืน เป็นลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งอยู่
กระจายในพื้นที่อำเมืองเป็นส่วนใหญ่ และมีวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมครัวเรือนรวมอยู่ด้วย 

7. สถานที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 2 
  1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดนครนายก ได้แก่ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ และจงัหวัดตราด ได้แก่ เกาะหมาก 
  2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดนครนายก 
ได้แก่ สวนสาริกาการเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ ไร่ ณ ชายแดน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สวนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี (สวนเกษตรอินทรีย์ รัฐไท 9 
สวน) จังหวัดตราด ได้แก่ สวนไม้ผลเขาสมิงการเกษตร 
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  3) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัด
นครนายก ได้แก่ เมืองโบราณดงละคร จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ จังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โบราณสถานค่ายเนินวง จังหวัดตราด ได้แก่ โบราณสถาน     
เรสิดังกัมปอร์ต 
  4) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultureand Traditional Tourism) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดนครนายก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทพวน วัดฝั่งคลอง จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 
ถนนอัญมณี จังหวัดตราด ได้แก่ ตลาดพลอย  
  5) การท่องเทีย่วชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) แหล่งท่องเที่ยว 
ที่สำคัญ จังหวัดนครนายก ได้แก่ หมู่บ้านดง จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ หมู่บ้านม่วง จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ บ้าน
ห้วยชัน จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน จังหวัดตราด ได้แก่ บ้านน้ำเชี่ยว 
  6) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดนครนายก 
ได้แก่ น้ำตกสาริกา จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ แก่งหินเพิง จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ น้ำตกปางสีดา จังหวัดจันทบุรี 
ได้แก่ น้ำตกพลิ้ว จงัหวัดตราด ได้แก่ เกาะดาด  

  7.1 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

   จังหวัดจันทบุรี หาดคุ้งวิมาน/ เขื่อนพลวง/ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น/ วัดมังกร         
บุปผาราม/ เกาะเปริด/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาบายศรี/ น้ำตกคลองนารายณ์/ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน/ น้ำตกหินดาด/ ชายหาดแหลมสิงห์/อ่าวคุ้งกระเบน/ หาดเจ้าหลาว/ หาดแหลมเสด็จ/ อุทยาน
แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว/ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ น้ำตกเขาสอยดาว/ 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

   จังหวัดตราด เกาะไม้ชี้/ อุทยานแห่งชาติน้าตกคลองแก้ว/ น้ำตกสะพานหิน/ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง/ เกาะทรายขาว/อ่าวสลักเพชร/น้ำตกคลองพลู/ หาดโลนลี่บีช/ อ่าวบางเบ้าหมู่บ้านชาวประมง/ 
หาดไก่แบ้จุดชมวิวไก่แบ้/หาดคลองพร้าว/ หาดทรายขาว/ เกาะขาม/ เกาะหมาก/ เกาะกูด/ เกาะช้าง 

   จังหวัดนครนายก พระอรหันต์พุทธอุทยานพุทธชยันตี/ วัดเขาแดง/ วัดพราหม์มณี/ ศาล
เจ้าพ่อขนุด่าน/ รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช/ พระแก้วมรกตองค์จำลอง (วัดคีรีวัน)/ หมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับ คลอง 15/ เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)/ น้ำตกเหวนรก/ น้ำตกสาริกา/ น้ำตกวัง
ม่วง/ น้ำตกลานรัก หรือน้ำตกตาดหินกอง/อ่างเก็บนำ้วังบอน/ ล่องแก่งนครนายก 

   จังหวัดปราจีนบุรี น้ำตกธารทิพย์/ แก่งหินเพิง/ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์/ โบราณสถาน
พานหิน/ อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์/กลุ่มโบราณสถานสระมรกต/ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร/ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติปราจีนบุรี/ ตลาดหนองชะอม/โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ/ วัดแก้วพิจิตร/ จุดชมวิวผาหินซ้อน/ 
อุทยานแห่งชาติทับลาน/ เนินพิศวงวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ 

   จังหวัดสระแก้ว น้ำตกเขาตะกรุบ/ เขาฉกรรจ์/ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน/ ตลาด
ชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ)/ อุทยานแห่งชาติปางสีดา/ ละลุ/ สระแก้ว สระขวัญ/ วัดอนุบรรพต 
(เขาน้อย)/ปราสาทสด๊กก๊อกธม/ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู/ ประตูชัยอรัญประเทศ/ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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8. การค้าชายแดน 
  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีแนวพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาจำนวน 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว  
  1) จังหวัดจันทบุรี มีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 2 แห่ง คือ ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ,       
ด่านพรมแดนบ้านแหลม และมีจุดผ่อนปรน จำนวน 3 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี , จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านสวนส้ม , จุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง 
  2) จังหวัดตราดมีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรหรือด่านพรมแดน
บ้านหาดเล็ก มีจุดผ่อนปรน จำนวน 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง ,จุดผ่อนปรนบ้านหมื่นด่าน
มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา ถึง 3 จังหวัด ได้แก่ 
  - อำเภอบ่อไร่ ติดกับ บ้านคลองรถถัง (โฮว์รถเกาะ) อำเภอสารูด จังหวัดพระตะบอง 
  - อำเภอเมืองตราด ติดกับ บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
  - อำเภอคลองใหญ่ ติดกับ บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
  3) จังหวัดสระแก้ว มีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และมีจุดผ่อนปรน จำนวน 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ และจุดผ่อน
ปรนบ้านตาพระยา 
  การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านด่านศุลกากรที่สำคัญ ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อันดับที่ 2 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ อันดับที่ 3 ด่าน
ศุลกากรจันทบุรี 

9. การศึกษา 
  รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และสถาบันอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
  จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยราม      
คำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
  จงัหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณ ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

 จังหวัดตราด วิทยาลัยชุมชนตราด 

10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) แหล่งน้ำ 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำ
ปราจีนบุรี ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลมาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงในจังหวัด
ฉะเชิงเทราต่อเนื่องกับแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในช่วงต้นน้ำซึ่งเป็นช่วงของแม่น้ำ
นครนายกและแม่นำ้ปราจีนบุรี มีสภาพนิเวศวิทยาน้ำจืด มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด 
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คือ ปราจีนบุรี นครนายกและสระแก้ว สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 36 แห่ง ซึ่งจังหวัดสระแก้ว       
มีจำนวนมากทีสุ่ด และจังหวัดจันทบุรี มีจำนวนน้อยที่สุด 
 (2) ป่าไม ้
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีเนื้อที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 4,093,617.04 ไร่ 
โดยจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 1,300,524.60 ไร่ ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดสระแก้ว 
937,088.77 ไร่ 
 (3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีพ้ืนที่ที่ติดกับทะเลอ่าวไทย จำนวน 2 จังหวัด ดังนี้ 
  1) จังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 10 อำเภอ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 5 อำเภอ มีแนว ชายฝั่งทะเล
ยาวประมาณ 87 กิโลเมตร เป็นที่รวมของทรัพยากรอันหลากหลาย ทั้งป่าชายเลน หาดทราย ปะการัง ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประมง ท่องเที่ยว ฯ 
  2) จังหวัดตราด มีทั้งหมด 7 อำเภอ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 6 อำเภอ และมีหมู่เกาะน้อยใหญ่
ต่าง ๆ รวม 52 เกาะ มีพ้ืนที่ปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับอำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและน่านน้ำทะเลราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันออก
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชามีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต และทิศตะวันตกติดกับอำเภอขลุง อาชีพส่วนใหญ่
ของประชากร ได้แก่ การประมงทะเล การประมงน้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
และการท่องเที่ยว 

 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
  “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศแหล่งผลไม้
และครัวสุขภาพไทย” 

  พันธกิจ (Mission) 
  1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย         
มีมาตรฐานสู่สากล 
  2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจการคา้ การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 
  5) พัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
  6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
  1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่ เอ้ือต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
  3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว       
เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว       
เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ป้าย
แนะนำ/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
  3) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
  4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน 
  5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
  6) จัดทำฐานข้อมูลและเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
  7) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
  2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
  3) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้    
ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
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  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม และสินคาเกษตรปลอดภัย และการนํานวัตกรรมมาใชใน
การผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม และการเกษตรอยางครบถวน 
  3) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ พัฒนาเครือขายภาคการเกษตรใหเขมแขง็ 
  4) เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายที่ทันสมัย และกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเปาหมายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
  5) สงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ 
  6) สงเสริมและพัฒนาพันธุพืชสมุนไพร และการวิจัยสารสกัด/สารสําคัญ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตและการตอยอดผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 
  7) สงเสริมการใชประโยชนที่หลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพความงาม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) ฟนฟูปาตนน้ำใหสมบูรณเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 
  2) ปกปอง อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล 
  3) ปองกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแมน้ำและคลองสาขา 
  4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  5) พัฒนา สงเสริมและสรางเครือขายพลเมืองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) เพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพและคุณธรรม  
  2) พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรูการอยูรวมกันใหแกเด็กปฐมวัย 
  3) เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองดวยการพัฒนาสุขภาวะและสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
  4) เตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความตองการแรงงานในอนาคต 
  5) พัฒนาฐานขอมูล Big Data ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  6) พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอาย ุ

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
  1) เสริมสรางองคความรูนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  2) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
  3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ 
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 4.3 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ความเป็นมา 
  “จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ - ยุคโลหะ
โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบ
โบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและเขตอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชน
สำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือ
ผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึก
รูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอำเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึก
ศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบ
หลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้ง
ปราสาทอิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน 
  “จังหวัดสระแก้ว” มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพ้ืนที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ
โดยในสมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่ อครั้งทรง
เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระ
น้ำทั้งสองแห่งนี้กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และได้นำ
น้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ “สระแก้ว” เดิมมี
ฐานะเป็นตำบล ได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้า เข้า - ออก จนถึงปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่า"อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการ
ปกครอง ของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยเปิดทำ
การในวนัที่ 1 ธันวาคม 2536 ถือเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย 

1. ลักษณะทางกายภาพ 
 ทำเลทีต่ั้ง และอาณาเขต 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี
     อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 247 กิโลเมตร
เมื่อใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรีไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว มีเนื้อ
ที่7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น
ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ คลองหาด ตาพระยาและโคกสูง 
ทำเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วมีสภาพทางภู มิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน เนื่องจากมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด 
คือ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 2 แห่ง รวมทั้งมีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้าน     
คลองลึก อำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้
ให้กบัประเทศปีละหลายพันล้านบาท 
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2. เขตการปกครองและประชากร 

  เขตการปกครอง  
  จังหวัดสระแก้ว แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน            
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 3 แห่ง, เทศบาลตำบล 13 แห่ง, และองค์การบริหาร       
ส่วนตำบล 49 แห่ง 

  ประชากร 
  จังหวัดสระแก้ว มีประชากรโดยรวม จำนวน 560,925 คน โดยแยกเป็น 
  - ผู้มีสัญชาติไทย จำนวน 556,903 คน (ผู้ชาย 278,266 คน ผู้หญิง 278,637 คน) 
  - ผู้ทีย่ังไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 4,022 คน (ผู้ชาย 1,751 คน ผู้หญิง 2,271 คน) 
ที่มาข้อมูล : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

  การใช้ที่ดิน 
  สรุปประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินของจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2563 จากข้อมูลของกรม
พัฒนาทีด่ิน ดังนี้ 
  - พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน 258,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.76 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 3,040,207 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 67.59 ประกอบด้วย 
   * พ้ืนที่นา  จำนวน 816,713 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.16  
   * พืชไร่  จำนวน 1,236,434 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 27.49 
   * ไม้ยืนต้น  จำนวน 826,172 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.36 
   * ไม้ผล  จำนวน 148,056 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 3.29 
   * พืชสวน  จำนวน 4,833 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.11 
   * ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จำนวน 6,760 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.15 
   *  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จำนวน 1,179 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.33 
   * เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  จำนวน 60 ไร่                    
  - พ้ืนที่ป่าไม้ จำนวน 1,050,272 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.37 
  - พ้ืนทีน่้ำ จำนวน 90,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.02 
  - พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด จำนวน 56,727 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.26 

  รวมพื้นที่ทั้งหมด 4,496,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจาก
ประเภทของทีด่ินในจังหวัดสระแก้ว จะพบว่า  
  ร้อยละ 41.02 หรือพ้ืนที่ประมาณ 1,844,653.4 ไร่ เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. 
  ร้อยละ 35.57 หรือพ้ืนที่ประมาณ 1,599,569.02 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ         
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร  
  ร้อยละ 0.81 หรือพ้ืนที่ประมาณ 36,425.38 ไร่ เป็นพื้นที่ราชพัสดุ  
  มีเพียงร้อยละ 16.02 หรือพ้ืนที่ประมาณ 720,413.15 ไร่ เป็นพื้นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 
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3. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การคมนาคม  
  จังหวัดสระแก้วมีทางหลวงแผ่นดินผ่านจังหวัดดังนี้ 
  (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ผ่านอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนา
นคร และอำเภออรัญประเทศ 
  (2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (สระแก้ว - จันทบุรี) ผ่านอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอ 
วังนำ้เย็นและอำเภอวังสมบูรณ์ 
  (3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (อรัญประเทศ - บุรีรัมย์) ผ่านอำเภออรัญประเทศ 
อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง 
  นอกจากนี้จั งหวัดสระแก้วมี เส้นทางหลวงชนบทรวม 64  สายทาง ระยะทางรวม 
1,085.939 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท      
วังสมบูรณ์ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทโคกสูง และศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญ  
  (อ้างอิงจากแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว, 2561) 

4. ด้านเศรษฐกิจ 

  การเกษตร 
  พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พืชผัก และผลไม้ 
สำหรับผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อนฯ 

  การค้าชายแดน  
  สำหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การนำเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากร โดยมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด และจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวอีก 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนอง
ปรือ - มาลัย ระหว่างอำเภออรัญประเทศ กับอำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้า
บ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอำเภอตาพระยา กับอำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
  สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ 
รถแทร็กเตอร์ฯ 
  สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง ไอโซแทงค์สำหรับบรรจุก๊าซ ส่วนประกอบมอเตอร์
ทำด้วยอลูมิเนียม อาหารสำหรับสุนัขฯ 

  การลงทุนและอุตสาหกรรม   
  ในปี 2561 จังหวัดสระแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 580 
โรงงาน มูลค่ารวม 44779.21 ล้านบาท โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีมีจำนวนโรงงานมากที่สุด 5 อันดับ  
  1) การผลิตอ่ืนๆ เช่น โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 39.55 
  2) ผลิตภัณฑ์จากพืช คิดเป็นร้อยละ 31.1  
  3) ผลิต/ซ่อมยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 9.95  
  4) ผลิตภัณฑ์อโลหะ คิดเป็นร้อยละ 9.7 
  5) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 



หน้า 81 
 

  การท่องเที่ยว 
  จากข้อมูล ปี 2560 จังหวัดสระแก้วมีผู้เยือน (visitor) 2,155,142 คน แบ่งออกเป็น  
  1) นักท่องเที่ยว (tourist) จำนวน 909,155 คน เป็นชาวไทย 859,457 คน ชาว
ต่างประเทศ 49,698 คน  
  2) นักทัศนาจร (excursionist) จำนวน 1,245,987 คน เป็นชาวไทย 1,021,103 คน 
ชาวต่างประเทศ 224,884 คน  
  มีรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมด 6,306.25 บาท 

   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ)  
  ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้กำหนดให้ตั้ง    
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ขึ้น จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะ
ขับเคลื่อน และดำเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และ คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 1/2558 กำหนดพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัด
ตราด จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัด สระแก้วได้ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 ตำบล 
ของ 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ตำบลบ้านด่าน, ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญ
ประเทศ รวมพ้ืนที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม.โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศทกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง  

  ความก้าวหน้าด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
  บริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 4 บริษัท 
มูลคา่การลงทุนในพ้ืนที่รวม 1,315.6 ล้านบาท ได้แก่ 
  1.บริษัท ช็อคโกแลตเค้ก จำกัด ผลิตภัณฑ์ ผลิตอาหารสัตว์ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร       
เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว (เงินลงทุน 35 ล้านบาท)  
  2.บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น         
ฝา พลาสติก ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสติก ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ เริ่มดำเนินการผลิตปี 2561      
(เงินลงทุน 728.8 ล้านบาท)  
  3.บริษัท ชูบุซึ จำกัด (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฉนวนกันความร้อน เก็บเสียง ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ เริ่มดำเนินการผลิต     
ปี 2561 (เงินลงทุน 515 ล้านบาท)  
  4.บริษัท เอ็กซตรีม วิชชั่น เอ็นจิ เนียริ่ง จำกั ด ผลิตภัณฑ์ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร เริ่มดำเนินการผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 36.8 ล้านบาท) 
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  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร มีโครงการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้ 

  ด่านศุลกากร 
  1) โครงการแผนงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก พื้นที่ 69-3-99 ไร่ ติด
กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ บริเวณหลังด่านศุลกากร
อรัญประเทศ วงเงินงบประมาณ 115 ล้านบาท 
  2) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึกใหม่ (CIQ) วงเงินงบประมาณ         
50 ล้านบาท 
  3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) พ้ืนที่ 
525 ไร่ วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท 
  4) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอ่ียน พ้ืนที่ 132.50 ไร่ เงินงบประมาณ 250 ล้านบาท 

  ด้านถนน 
  1) โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศ ด้านทิศใต้ สายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน
บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 ล้านบาท 
  2) โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 33 – อรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ งบประมาณ 329.85 ล้านบาท 
  3) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 
ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเสนอทูลเกล้าขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินที่เวนคืนฯ 
  4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก.3085 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญ
ประเทศ ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร  
  5) แผนงานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท โดยกรมทาง 
หลวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก ในการก่อสร้างทางหลวงสายอรัญประเทศ -
ชายแดนไทย/กัมพูชา (หนองเอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กม.และสะพานยาว 620 ม. งบประมาณ 
670 ล้านบาท  
  6) โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญ
ประเทศ งบประมาณ 93.28 ล้านบาท 
  7) แผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือสนับสนุนโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนบ้านป่าไร่      
ซึ่งจะดำเนินการในปี 2562 - 2564 ประกอบด้วย 
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ -แก้วเพชรพลอย 
ระยะทาง 6.21 กม. งบประมาณ 280 ล้านบาท 
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 372 ตอนทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระยะทาง 
4.581 กม. งบประมาณ 140 ล้านบาท 
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ-ป่าไร่ระยะทาง 
10.875 กม. งบประมาณ 300 ล้านบาท 
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ทรัพยากรป่าไม้ 
  จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ทั้ งหมด 4 ,496 ,962 ไร่ ปี 2559 พบว่ามี พ้ืนที่ป่าทั้ งหมด 
923,796.63 ไร่ (กรมป่าไม้, 2561) โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวน 11 แห่ง พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง  

  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 
  (1) ป่าสักท่าระพา อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว รวมเนื้อที่ประมาณ 
38.75 ไร่ 
  (2) ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ อยู่ในท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลเมืองไผ่ ตำบลหันทราย อำเภอ
อรัญประเทศ ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา และตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอ
วัฒนานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 32,100 ไร่ 
  (3) ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน อยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส 
ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 683,750 ไร่ 
  (4) ป่าโคกสูง อยู่ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร ตำบลตาพระยา 
ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา รวมเนื้อที่ประมาณ 416,484 ไร่ 
  (5) ป่าท่ากะบาก อยู่ในท้องที่ตำบลท่าแยก ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลโนน
หมากเค็ง ตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 425,000 ไร่ 
  (6) ป่าห้วยไคร้ อยู่ในท้องที่ตำบลย่านรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ รวมเนื้อทีป่ระมาณ 466,300 ไร่ 
  (7) ป่าตาพระยา อยู่ในท้องที่ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร ตำบลทัพเสด็จ ตำบลตาพระยา 
อำเภอตาพระยา รวมเนื้อที่ประมาณ 336,950 ไร่ 
  (8) ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง อยู่ในท้องที่ตำบล   
ท่าเกษม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ ตำบลท่าเกวียน ตำบลวัฒนา
นคร ตำบลผักขะ ตำบลไทรเดี่ยว ตำบลซับมะกรูด ตำบลคลองหาด ตำบลไทยอุดม อำเภอวัฒนานคร ตำบล
เมืองไผ่ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ ตำบลตาหลังใน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ 
ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 1,072,500 ไร่  
  (9) ป่าท่าแยก อยู่ในทอ้งทีต่ำบลโคกปี่ฆ้อง และตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว รวมเนื้อที่
ประมาณ 37,031 ไร่  
  (10) ป่าวัฒนานคร อยู่ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง ตำบลวัฒนานคร 
อำเภอวัฒนานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 81,937 ไร่  
  (11) ป่าแควระบม และป่าสียัด อยู่ในท้องที่ตำบลวังเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
และตำบลเกาะขนุน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ประมาณ 1,753,125 ไร่  

  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
  (1) อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพ้ืนที่ครอบคลุมอำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย
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ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 
527,500 ไร่ หรือ 844 ตารางกิโลเมตร 
  (2) อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก ตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตก หรือบริเวณของด้านทิศใต้ของที่ราบสูงโคราช มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 371,250 ไร่ หรือ 
594 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และบุรีรัมย์ 
  (3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับบริเวณรอยต่อจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี รวมเนื้อที่ 67,562.5 ไร่ 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแก้ว 

  วิสัยทัศน์ 

  “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและอารย
ธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ 
  ๑. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพดี รายได้ดีและสิ่งแวดล้อมด ี
  ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
เป็นวิถีชีวิตปกติ Way of Life หมายถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้าน ได้แก่ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้      
มีการออม สิ่งแวดล้อมดี และมีจิตอาสา 
  ๓. ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๒. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (สืบสาน รักษา ต่อยอด) 
  ๔. สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกช่วงวัย 
  ๕. พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
  ๖. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
  ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัด
จำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด 

  เป้าประสงค์ 
  ๑. เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
  ๒. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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  ๓. มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๔. มีการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑. การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งในเขตชลประทานและนอกชลประทาน 
  ๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตรและสมุนไพร 
  ๓. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 
  ๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตพัฒนาสินค้าการเกษตรและ
สมุนไพร 
  ๕. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  ๖. ส่งเสริมการแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  ๗. พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
  ๘. เสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและสมุนไพรทั้งใน
และต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ประวัติศาสตร์ยาวนาน และมี
ชุมชนที่สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธุ์ 

  เป้าประสงค์  
  ๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ สืบสานวัฒนธรรม
ชุมชน 
  ๒. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่ดี 
  ๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
  ๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหกรรมกีฬาเสริมสุขภาพในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
  ๓. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  ๔. ส่ งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชน บุคลากรด้านการท่องเที่ ยว และ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
  ๕. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน         
ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด 
  ๖. ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วิถีสมุนไพรท้องถิ่น 
  ๗. พัฒนากิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรม เพ่ือส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวตลอดปี 
  ๘. พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตามกลุ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
  ๙. พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อดิจิทัล 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ
เพ่ือให้จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอีสาน+ตะวันออก และไทย+กัมพูชา+เวียดนาม 

  เป้าประสงค์  
  ๑. สร้างบรรยากาศการประกอบกิจการ การค้า การลงทุน ในจังหวัดสระแก้ว การค้าชายแดน
และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน 
  ๒. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง เชื่อมโยงกับจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน
มาดำเนินกิจการในจังหวัดสระแก้ว 
  ๓. ยกระดับการให้บริการพิธีศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพ่ืออำนวยความสะดวก
การค้าชายแดน 
  ๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
service – OSS) 
  ๕. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงานท้องถิ่นและต่างด้าวให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว 
  ๖. เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต/ การประกอบอาชีพ /การอยู่อาศัย /การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  ๗. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 

  เป้าประสงค์  
  ๑. สร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัด
ชายแดน 
  ๒. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพ่ือนบา้น 
  ๓. คนและชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 
  ๔. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
  ๕. ลดความเสี่ยงสาธารณภัยในพื้นท่ี 

  แนวทางการพัฒนา  
  ๑. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยพื้นที่ 
  ๔. เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง 
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  ๕. ปลูกจิตสำนึกให้กับคนและชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
  ๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ื อนบ้าน 
(จังหวัด, ทหาร, ปกครอง, พลเรือน) 
  ๗. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ 

 4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

  วิสยัทัศน์ 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือบริการสาธารณะที่ดี” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม       
ทันต่อสภาวการณ์ 

  เป้าประสงค์ท่ี ๒ พัฒนาความเป็นเมืองแห่งอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ ดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึงและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.3 พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชน 
  1.4 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการสู่ความเป็นเมือง 4.0 
  1.5 การพัฒนาด้านผังเมือง วิศวกรรมจราจร ควบคุมอาคารเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมแห่ง
คุณภาพ ที่มั่นคง 
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  เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะสู่สังคมแห่ง
ความสุขที่ยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มีคุณภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้และมี
มาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ฝีมือแรงงานและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างการเรียนรู้วิถีใหม่ 
  2.2 เสริมสร้างสุขภาวะในทุกมิติและทุกช่วงวัย 
  2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน 
  2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  2.5 เสริมสร้างสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่างทางสังคมให้เกิดความทั่วถึงและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม การแปรรูป และสร้างคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือยกระดับสินค้าสู่การพาณิชย์ 

  เป้าประสงคท์ี ่๒ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพรครบวงจรเพื่อการค้าและพาณิชย์ 
  3.2 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs Startup วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาดสมัยใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ สู่การพัฒนา
และยกระดับเศรษฐกจิฐานราก 
  3.4 สร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ที่ทันสมัย
เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการกาหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจ อานวยความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่
ทุกภาคส่วน 
  3.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนที่สอดรับกับระเบียง
เศรษฐกิจและเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ  
  3.6 พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล เข้ามาบริหารจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
และสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ท่ี ๒ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
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  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  4.2 สร้าง พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในทุกประเภท การท่องเที่ยวชีววิถี อย่าง
บูรณาการมีส่วนร่วมร่วมกันและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ ทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรมยั่งยืน 
  4.4 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายภาษา กิจกรรมท่องเที่ยวที่
หลากหลายการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกผ่านสื่อทุกรูปแบบที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ
จัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากล 
  4.6 พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม และส่งเสริมคุณค่าทาง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.7 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้องถิ่น และชายแดน 
อย่างมีคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ธำรง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  5.2 ป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
อบายมุข สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ 
  5.3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5.4 ป้องกันและฟ้ืนฟูระบบบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนภัย ระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
  5.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทุกมิติ และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า    
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ์และมั่งคั่ง 
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  แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 ส่งเสริมและพัฒนาควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ 
  6.3 ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงาน
หมุนเวียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมให้ดำรงความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  6.5 ส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค ก่อให้เกิดระบบ
สวัสดิการและรายได ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

  เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับรองการพัฒนาเมือง และสังคม
คุณภาพสูง 

  แนวทางการพัฒนา 
  7.1 เสริมสร้างกระบวนการการเมืองการปกครองอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
และม่ันคง 
  7.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณา
การ ทุกภาคส่วน 
  7.3 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ ทำให้เกิดตามหลักธรรมาภิบาล 
บรรลุตามนโยบาย และบริหารงานทันสมัย ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดการบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ 
  7.4 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ 
  7.5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าถึงการเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมี
เป้าหมาย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ และสร้างการรับรู้การบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมี      
ส่วนร่วม ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 1) วิสัยทัศน ์ (VISION) 
  “ เทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นเมอืงแห่งความน่าอยู่  พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ” 

 2) พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับ
การวางบทบาทการพัฒนาเมืองสระแก้วในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้ 

  (1) จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้เพียงพอทั่วถึง
และทันสมัย 

  (2) จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแขง็ของชุมชน รวมถึง
ความมั่งคง ความสงบเรียบร้อย และการค้าเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  

  (3) จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและการทำเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

  (4) จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่องเทีย่วเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

  (5) จัดให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาและตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  (1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

  (2) ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึน้ มสีุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

  (3) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริม
การตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  

  (4) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

  (5) พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  (6) ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้
เพ่ิมขึ้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  (7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4) ยุทธศาสตร์ 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกันและการนำไปปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการส่งเสริมการค้า การลงทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
     จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 

 5) เป้าประสงค์ (รวม) 

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  

  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลเมืองสระแก้ว ด้านความรู ้ความสามารถ  
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมคนในสังคมให้มีคุณธรรม เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ การจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน สาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ระงับโรคติดต่อโรคระบาดในพ้ืนที่ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือสังคมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองสระแก้ว โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน การแปรรูปสินค้าเกษตร
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ การผลิตสินคาเกษตรตามความตองการของตลาด  

  3. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม     
การดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการพฒันา 
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  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาด้านการกีฬาให้มี
มาตรฐาน ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์
ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดความคิด บริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้มีศักยภาพ มีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชน สนับสนุนการ     
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ  

  5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรและ
การบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิน่และสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไดอ้ย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

 6) แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  กลยุทธ์ที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ         
ให้ไดม้าตรฐานและทั่วถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 

  กลยุทธ์ที่  3 ขยายเขตไฟฟ้าและประปา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค         
และสาธารณูปการโดยทั่วกัน 

  ตัวช้ีวัด 
   (1) ร้อยละของชุมชน ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเพียงพอ 
   (2) ร้อยละของจำนวนถนน ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ดี  รวมถึง
ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ดำเนินการเพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง 
   (3) ร้อยละของชุมชน ทีมี่ไฟทางส่องสว่างและมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค 

  ค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ตัวชี้วัด ที่ 1 70 70 80 80 90 

ตัวชี้วัด ที่ 2 70 70 80 80 80 

ตัวชี้วัด ที่ 3 80 80 90 90 90 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม  
               และการส่งเสริมการค้า การลงทุน 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีรายไดเ้พียงพอเพ่ือการดำรงชีพ 
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  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพ     
ของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะทีดี่ของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า 

  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

  กลยุทธ์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด เพ่ือเพ่ิมชองทางการจำหน่ายสินค้า การกระจาย
ผลผลิตของเกษตรกร การรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ์ 

  ตัวช้ีวัด 
   (1) ร้อยละของประชาชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือสร้างรายได ้
   (2) ร้อยละของประชาชน ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์จาก
หน่วยงานของรัฐ 
   (3) ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
   (4) ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการจัดระเบียบ บุคลากร อาสาสมัคร ที่ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน ระงบั ยับยั้งและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 
   (5) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP และผลิตภัณฑแปรรูป
อาหารเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน 

  ค่าเป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ตัวชี้วัด ที่ 1 60 60 60 60 60 

ตัวชี้วัด ที่ 2 60 70 70 80 80 

ตัวชี้วัด ที่ 3 60 60 60 60 60 

ตัวชี้วัด ที่ 4 60 60 60 70 70 

ตัวชี้วัด ที่ 5 60 60 60 70 70 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกลู การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ 

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพ่ือหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินคาเกษตร
ท้องถิน่ให้ตรงกับความตองการของตลาด 
  ตัวช้ีวัด 
   (1) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม  
   (2) รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สงเขาสูระบบกําจัดขยะ มีจํานวนลดลง 
   (3) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนทีเ่พ่ิมข้ึน 
   (4) ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ตลาด และอัตราการใช้พลังงานทางเลือกของเกษตรกร 

  ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ตัวชี้วัด ที่ 1 60 60 60 70 70 

ตัวชี้วัด ที่ 2 60 70 70 80 80 

ตัวชี้วัด ที่ 3 60 60 60 60 60 

ตัวชี้วัด ที่ 4 60 60 60 60 60 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่
เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬา   
ให้ไดม้าตรฐาน ทัว่ถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ  

  ตัวชี้วัด 
   (1) ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าถึงการศึกษา และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีทักษะ
การเรียนรู้ที่ดีข้ึน 
   (2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ รวมทั้งเด็ก เยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
   (3) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกีฬาและนันทนาการของประชาชน 
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   (4) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น 
   (5) ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง พร้อมทั้งการจัดทำเส้นทาง 
ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 

  ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ตัวชี้วัด ที่ 1 60 60 70 80 80 

ตัวชี้วัด ที่ 2 60 60 70 80 80 

ตัวชี้วัด ที่ 3 50 60 60 70 70 

ตัวชี้วัด ที่ 4 50 60 60 70 70 

ตัวชี้วัด ที่ 5 50 60 60 70 70 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ีและการบริการสาธารณะ 

  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  

  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการ
ให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ 

  กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบคุณธรรม และ
จรยิธรรม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างจิตสำนึกและเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากรขององค์กร  ในการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  กลยุทธ์ที่ 6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ บริการ
สาธารณะเพ่ือร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ 

  ตัวชี้วัด 
   (1) รอ้ยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการต่าง ๆ จากหน่วยงาน 
   (2) ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
   (3) ร้อยละของอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง
เพ่ิมเติม  
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   (4) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
   (5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถ
ปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ร้อยละของประชาชน และชุมชนทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ 

  ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ตัวชี้วัด ที่ 1 60 70 80 80 90 

ตัวชี้วัด ที่ 2 60 70 80 80 90 

ตัวชี้วัด ที่ 3 70 70 70 80 90 

ตัวชี้วัด ที่ 4 60 60 70 70 70 

ตัวชี้วัด ที่ 5 60 70 70 80 80 

ตัวชี้วัด ที ่6 50 60 60 60 70 

 7) จุดยนืทางยุทธศาสตร ์

  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 แผนพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว จะเห็นได้ว่า      
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร    
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้ประชานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพ่ิมความรู้และทักษะ     
ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูป สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬา ส่งเสริมการศึกษา สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        
ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม กำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาด จัดระเบียบชุมชน และสังคม พร้อมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือการบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่วางไว้ คือ “ เทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นเมือง         
แห่งความน่าอยู่  พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” 
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 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน เป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด      
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ โดยในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
เพ่ือใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ 

  การกำหนดยุทธศาสตรเ์พ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว จึงต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 

 



 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  

             

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ.2561 - 2580) 

1. ด้านความมั่นคง   
 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน   

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ทางสคม 

 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 
 

1. การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 
 

แผนพัฒนา
ภาคตะวันออก 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออก 2 

2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 
 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

 

9. การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 

10. ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 

1. พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   
อปท. ในเขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากล 
  
  

           
มาตรฐานสากล 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
  
  

           
มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

  
            

มาตรฐานสากล 

5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบ
การบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า 
และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC 

และประเทศเพื่อนบ้าน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร 
(ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง สมุนไพร
ไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบ

วงจร 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม 
การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

6. เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรมและ

การลงทุน 

แผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว 

1. เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุก
ช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุข
ภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพและ

วัฒนธรรม 

2. พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต 
ศูนย์รวบรวม และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร
ที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

เพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด 

3. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมือง
ท่องเที่ยวที่ประวัติศาสตร์ยาวนาน และมี

ชุมชนที่สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
หลากหลายชาติพันธุ์ 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อให้จังหวัด

สระแก้วเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยง
อีสาน+ตะวันออก และไทย+กัมพูชา+เวียดนาม 

5.เสริมสร้างความม่ันคง
เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่

จังหวัดชายแดน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การส่งเสริมการค้า การลงทุน 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
และการบริการสาธารณะ 

3. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร   
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม             

และการเกษตร 

4. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการท่องเที่ยว 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสู่ความ

เป็นเมืองแห่งอนาคต 

2. ด้านการพัฒนา 
การศึกษา สาธารณสุข และ
สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม 

4. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และ

มรดกทางวัฒนธรรม 

5. ด้านการพัฒนาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

6. ด้านการพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7. ด้านการพัฒนา การเมือง 
การปกครอง การบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 



  

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เทศบาลเมืองสระแก้ว 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

        

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

           

 

 

4. ด้านการศกึษา การกฬีา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเทีย่ว 

แนวทาง 
การพัฒนา 

เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งสรา้งและ
ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปาฯ   

ให้ได้มาตรฐาน ทัว่ถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน และรองรับการพัฒนาเมอืง

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ศักยภาพของคน ความเขม้แข็งของชุมชน 
รวมถึงความมัง่คง ความสงบเรยีบรอ้ย 

และการค้าเพือ่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

จัดให้มีการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รกัษาสิ่งแวดลอ้มและ

การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่างยัง่ยนื 

จัดให้มีการส่งเสริมการศกึษา กฬีา ทำนุ
บำรุงศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี 
สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น และท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศเชือ่มโยงอารยธรรมโบราณ 

จัดให้มีการพัฒนาบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดี ส่งเสริม สนับสนนุการมีสว่นร่วมของ

ชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น ร่วมพัฒนาและตรวจสอบปัญหา

การทุจริตคอรัปชั่น 

จัดให้มีระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ             
ให้เพียงพอทั่วถึงและทันสมัย 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนด้าน
ความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบ

อาชีพให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
ส่งเสริมคนในสังคมให้มีคุณธรรม 

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบรกิารที่มี
คุณภาพของรัฐและการสังคมสงเคราะห ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล
และน้ำเสีย การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม     
การดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” เพือ่สร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
พัฒนาด้านการกฬีา ทำนุบำรุงศาสนา 

อนรุักษ์วัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มี
ความหลากหลาย ตามรอยประวัติศาสตร์ที่

เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ บริหาร
จัดการองคก์รและบรกิารให้ได้มาตรฐาน    
มีประสทิธิภาพประหยัดโปร่งใสเป็นธรรม 
พัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมและเข้าถึง

บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเท่าเทยีม 

5. ด้านการศกึษา การกฬีา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเทีย่ว 

3. ด้านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และการเกษตร 

2. ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต    
การจดัระเบียบชุมชน สังคม         

และการส่งเสริมการค้า การลงทนุ 
1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

เป้าประสงค์ 

กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวกให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชน   
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  
กลยทุธท์ี่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม
เส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ ราง
ระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง      
เพื่อความสะดวกในการสญัจรของ
ประชาชน 
กลยทุธท์ี่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ        
โดยทั่วกัน 

กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน ให้มีรายได้เพยีงพอเพื่อการ
ดำรงชีพ 
กลยทุธท์ี่ 2  ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
จัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์
ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสรมิสร้าง       
สุขภาวะที่ดีของประชาชน และเข้าถึง
บริการทางสาธารณสขุอย่างถ้วนหน้า 
กลยทุธท์ี่  3  สง่เสรมิ สนับสนุน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด              
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กลยทุธท์ี่ 1 จดัโครงการ กจิกรรม
ส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการอนุรกัษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และการลดปรมิาณขยะ
ในครัวเรือน 
กลยทุธท์ี่ 2 การจดัการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล การรกัษาความสะอาด 
การระบายน้ำ 
กลยทุธท์ี่ 3 สร้างการรว่มกลุ่มของชุมชน
เพื่อหาอตัลักษณท์้องถิ่น โดยส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
การเรยีนรู้ของประชาชนด้านการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิม่
ทักษะความรู ้ความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 
กลยทุธท์ี่ 2 เพิม่ศักยภาพด้านการศึกษา 
พัฒนาทกัษะทางสังคม เรยีนรู้การอยู่
ร่วมกันให้แก่เดก็นักเรยีนทุกช่วงวยั 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการศกึษา 
กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสริมสนับสนนุด้านการ
กีฬาและนนัทนาการ พฒันาโครงสร้าง
ด้านการกฬีา   ให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและ
เพียงพอแก่เดก็ เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

กลยทุธท์ี่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการในองค์กรให้มีประสทิธิภาพ     
ปรับรูปแบบการให้บรกิารลดขั้นตอน 
การดำเนนิงานเพื่อให้บรกิารสาธารณะ   
แก่ประชาชน 
กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ให้มีความ
ทันสมยัสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
กลยทุธท์ี่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม
อาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทนัสมยั      
มีความปลอดภัย สวยงามและเพยีงพอ 
พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ 



 

 

 

 

          

กลยทุธท์ี่ 4 รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย    
จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชน พัฒนางาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ลดความสูญเสียทีอ่าจเกิดขึน้ 
กลยทุธท์ี่ 5 ส่งเสริมและสนับสนนุ
การตลาด เพือ่เพิ่มชองทางการจำหน่าย
สินค้า การกระจายผลผลิตของเกษตรกร 
การรวมกลมุเกษตรกร กลมุสหกรณ ์

กลยทุธท์ี่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลติ และผลิต 
สินคาเกษตรท้องถิ่นให้ตรงกับความตอง
การของตลาด 

กลยทุธท์ี่ 4 ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา 
วัฒนธรรม อนุรกัษ์ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และโบราณสถานทีเ่ป็น
เอกลักษณข์องจังหวัด 
กลยทุธท์ี่ 5 พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่ว ให้มีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 
ท่องเทีย่วเชิงนเิวศ ตามรอย
ประวัติศาสตร์ทีเ่ชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ 

กลยทุธท์ี่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาล      
ในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบ
คุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี
กลยทุธท์ี่ 5 สร้างจิตสำนึกและเพิ่ม
สมรรถนะให้แก่บุคลากรขององค์กร       
ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตอิย่างมี
ประสิทธภิาพ เพิม่ขีดความสามารถ       
ในการปฏิบัติงาน 
กลยทุธท์ี่ 6 สร้างกระบวนการมีส่วนรว่ม
ของทุกภาคสว่นในกิจกรรมสาธารณะ 
บริการสาธารณะเพือ่ร่วมรับรู้ รว่มคิด 
ร่วมทำ รว่มรับประโยชน ์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำโดยมีการศึกษา รวบรวม ข้อมูล    
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยนำข้อมูลที่ได้มาประเมินวิเคราะห์ SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือเพ่ือกำหนดแนว
ทางการตัดสินใจถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat) อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆของท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์เป็น
เครื่องมือเพ่ือกำหนดแนวทางการตัดสินใจ จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) ของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ซึ่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ       
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสระแก้วในภาพรวม พบว่ามีศักยภาพ
ค่อนข้างดี เนื่องจากมีความได้เปรียบหรือมีจุดแข็ง คือ หน่วยงานตั้งอยู่ในตัวเมือง มีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง การคมนาคมขนส่ง มีโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงเรียนที่มีชื่อของจังหวัด หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม  รวมทั้งการเดินทางที่    
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร  

  การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ ประกอบด้วย 

  ปัจจัยภายใน (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน) Internal Environment (Strength & Weakness) 
ทีต่้องนำมาพิจารณา ประกอบด้วย 
   ๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ 
อำนาจ การกำกับดูแล เป็นต้น  
   2. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
คนงานทัว่ไป) คุณภาพ วินัย พฤติกรรม ทัศนคต ิเป็นต้น  
   3. ด้านระเบียบ กฎหมาย 
   ๔. ด้านงบประมาณ รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ  
   ๕. ด้านระบบฐานข้อมูล  
   ๖. ด้านทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน  

  ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์โอกาส ปัญหาอุปสรรค) External Environment (Opportunity 
& Threat) ที่ต้องนำมาพิจารณา ประกอบด้วย 
   ๑. ด้านการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
   2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ เช่น ด้านแรงงาน การเกษตร ผลผลิต 
รายได้ การค้า การลงทุน การใช้ที่ดิน   
   3. ด้านสังคม  
   4. ด้านการศึกษา 
    5. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ประกอบกัน 

  การวิเคราะห์จุดอ่อน เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ  
ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ประกอบกัน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
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  การวิเคราะห์โอกาส เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์  
สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อจำกัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา      
ในอนาคตของเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้ 

  ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน (W: Weakness) 

ด้าน จุดแข็ง (S: Strength) จุดอ่อน  (W: Weakness) 

1. ด้านการบริหาร มีการจัดโครงสร้างภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

การบริหารงานในองค์รวมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

ยังขาดการประสานงานภายใน   
ส่วนราชการ กองต่าง ๆ 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 

การวางแผนยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าทีแ่ละมี
ประสิทธิภาพ  

บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่เพ่ิมข้ึน ไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลัง และโครงสร้างองค์กร 

ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมตาม
ตำแหน่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรบางคนไมค่่อยให้
ความสำคัญในการหาความรู้
เพ่ิมเติม ส่งผลให้การทำงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร 

มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตาม
โครงสร้างและการมอบอำนาจการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีชัดเจน 

ยังขาดบุคลากรตามแผน
อัตรากำลังสามปีที่วางไว้ 

3. ด้านระเบียบ กฎหมาย บุคลากรมีความรอบรู้ในระเบียบ 
กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ  

4. ด้านงบประมาณ การบริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องที่อย่างทั่วถึง 
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5. ด้านระบบฐานข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลในการ
ดำเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ
เท่าท่ีควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มที่ 

บุคลากรยังไม่มีความชำนาญ      
ในการจัดเก็บข้อมูล 

6. ด้านทรัพยากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำงาน 

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้รองรับ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดแคลน
และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร 

เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ 

  ปัจจัยภายนอก โอกาส (O: Opportunity) อุปสรรคหรือข้อจำกัด (T: Threat) 

ด้าน โอกาส (O: Opportunity) อุปสรรค ข้อจำกัด (T: Threat) 

ด้านการเมือง   ระดับความขัดแย้งทางการเมืองใน
พ้ืนทีไ่มค่่อยรุนแรงยังมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

กลุ่มผลประโยชน์ในทอ้งถิน่ยังคงมี
อิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ  นโยบายรัฐบาลที่ เลื อกจั งหวัด
สระแก้วให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ส่งผลให้เกิดการลงทุนขนาด
ใหญ่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยรวม  

ปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อการจ้างงาน 

การคมนาคมมีความสะดวกสบาย ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ประสบปัญหา ชำรุด เป็นหลุม  
เป็นบ่อ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
เป็นประจำในฤดูฝนและถนนใน
ซอยบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องจากพ้ืนที่คับแคบไม่สามารถ
ขยายได้ 

ด้านสังคม  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เข้าถึงบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นยังขาด
องค์ความรู้และการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงระเบียบ กฎหมาย  

 ปัญหาประชากรแฝงในพ้ืนที่และ
แรงงานต่างด้าวรวมทั้งการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
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ด้านการศึกษา ระบบการศึกษาที่มีความหลาก  
หลาย ทั้งในระบบและนอกระบบ 
แสดงให้เห็นถึงโอกาสของ
ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบ
ปัญหาเรื่องรายได้ จึงทำให้โอกาส
ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เป็นไปได้ยาก 

 ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยใส่ใจ
ในการศึกษาเท่าท่ีควร 

ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จึงทำให้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร    
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี
ข้อจำกัดในภาครัฐ และมีการจาร
กรรมข้อมูลทางไซเบอร์ 

 

ประชาชนเรียนรู้การใช้งาน
เทคโนโลยีและสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้งานในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการค้า 

ประชาชนบางส่วนใช้เทคโนโลยี
ในทางท่ีผิด และสุ่มเสี่ยงต่อการ
กระทำผิดกฎหมาย ทัง้มีการใช้
เทคโนโลยีในการโจมตีทาง
การเมืองแก่กลุ่มท่ีมีความเห็นต่าง 
นำมาซึ่งความขัดแย้ง และปัญหา
การก่ออาชญากรรม 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยทำเลที่ตั้งของเทศบาล อยู่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจการค้าของจังหวัด
การสัญจรบนถนนเส้นหลักจึงพลุกพล่าน ส่วนถนนเส้นรองตามตรอกซอยต่าง ๆ คับแคบ ไม่สามารถขยายได้
เนื่องจากการวางระบบผังเมือง จึงประสบปัญหาเรื่องการจัดระเบียบการจราจร และในฤดูฝนยังประสบกับ
ปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาจากขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งโดยไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนในด้านเศรษฐกิจยังประสบ
ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังอาศัยสวัสดิการของรัฐ รวมถึงบ้านพักที่อยู่อาศัย
ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ด้านการเมืองและสังคม เกิดความขัดแย้งทางความคิดในกลุ่มประชาชน ที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองแตกต่างกัน เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทั้งในการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับองค์กร จึงส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มากขึ้น และการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการส่งเสริมการค้า      
การลงทุน 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม 

 

สร้างความเข้มแข็งของ      
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
งานป้องกันฯ 

 

3 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง  
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ
สังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองช่าง 
4 ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  
การศาสนาวัฒนธรรม    
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

อุตสาหกรรมและการโยธา กองการศึกษา  
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
และการบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด  
การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

เคหะและชุมชน สำนักปลัด  
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 

สร้างความเข้มแข็ง      
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

การศาสนาวัฒนธรรม    
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา สำนักปลัด  
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 25 122,703,000.00  16 30,326,000.00    16 78,976,000.00    15 34,648,000.00    15 50,076,000.00    87 316,729,000.00    

    1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 5 126,642,000.00  0 0.00 0 0.00 2 13,599,000.00    0 0.00 7 140,241,000.00    

รวม 30 249,345,000.00  16 30,326,000.00    16 78,976,000.00    17 48,247,000.00    15 50,076,000.00    94 456,970,000.00    

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
    คุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
    และกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน
    2.1 แผนงำนสำธำรณสุข 8 962,000.00 8 962,000.00 8 962,000.00 8 962,000.00 8 962,000.00 40 4,810,000.00

    2.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00

    2.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 8 2,380,000.00 8 2,380,000.00 8 2,380,000.00 8 2,380,000.00 8 2,380,000.00 40 11,900,000.00

    2.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 25,000.00 2 260,000.00 1 25,000.00 2 260,000.00 1 25,000.00 7 595,000.00

รวม 18 3,467,000.00      19 3,702,000.00      18 3,467,000.00      19 3,702,000.00      18 3,467,000.00      92 17,805,000.00      

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์
    ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 
    และกำรเกษตร 
    3.1 แผนงำนกำรเกษตร 7 1,129,000.00 7 1,129,000.00 7 1,129,000.00 7 1,129,000.00 7 1,129,000.00 35 5,645,000.00

    3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 6 14,900,000.00    6 14,900,000.00    6 14,900,000.00    6 14,900,000.00    6 14,900,000.00    30 74,500,000.00      

รวม 13 16,029,000.00    13 16,029,000.00    13 16,029,000.00    13 16,029,000.00    13 16,029,000.00    65 80,145,000.00      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ.01
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ
    ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี
    ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และกำรท่องเท่ียว
    4.1 แผนงำนกำรศึกษำ 18 37,449,410.00    17 35,950,100.00    15 35,500,100.00    15 36,250,100.00    15 37,100,100.00    80 182,249,810.00    

    4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 5 1,100,050.00      5 1,100,050.00      5 1,100,050.00      5 1,200,050.00      5 1,200,050.00      25 5,700,250.00        

          และนันทนำกำร
    4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 15 49,175,525.00    5 4,825,195.00      4 6,350,000.00      0 0.00 2 2,700,000.00      26 63,050,720.00      

รวม 38 87,724,985.00    27 41,875,345.00    24 42,950,150.00    20 37,450,150.00    22 41,000,150.00    131 251,000,780.00    

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
    จัดกำรท่ีดีและกำรบริกำรสำธำรณะ
    5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 555,000.00         5 555,000.00         5 555,000.00         5 555,000.00         5 555,000.00         25 2,775,000.00        

    5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 175,000.00         1 5,000.00             2 175,000.00         1 5,000.00             2 175,000.00         8 535,000.00           

    5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 0 0.00 1 877,000.00         0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 877,000.00           

    5.4 แผนงำนสำธำรณสุข 1 10,000.00           1 10,000.00           1 10,000.00           1 10,000.00           1 10,000.00           5 50,000.00             

    5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 800,000.00         3 1,300,000.00      2 800,000.00         2 800,000.00         2 800,000.00         11 4,500,000.00        

    5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 4 1,560,000.00 20 7,800,000.00

    5.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 5 1,000,000.00

          และนันทนำกำร
    5.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 12 54,201,000.00 2 1,562,000.00 1 500,000.00 2 1,600,000.00 2 1,600,000.00 19 59,463,000.00

รวม 27 57,501,000.00    18 6,069,000.00      16 3,800,000.00      16 4,730,000.00      17 4,900,000.00      94 77,000,000.00      

รวมท้ังส้ิน 126 414,066,985.00  93 98,001,345.00    87 145,222,150.00  85 105,428,201.00  85 115,472,150.00  476 882,920,780.00    

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3 2,022,000  6 3,847,000  1 1,500,000  3 3,071,000  4 1,705,000  17 12,145,000
          

รวม 3 2,022,000  6 3,847,000  1 1,500,000  3 3,071,000  4 1,705,000  17 12,145,000

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรจัด

กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน

    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 1 600,000     1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 3,000,000   

รวม 1 600,000    1 600,000    1 600,000    1 600,000    1 600,000    5 3,000,000

ด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ

วัฒนธรรม จำรีตประเพณี

ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และกำรท่องเท่ียว

    แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ 6 960,000     6 930,000     6 1,110,000  6 1,110,000  6 1,110,000  30 5,220,000   

    นันทนำกำร

รวม 6 960,000    6 930,000    6 1,110,000  6 1,110,000  6 1,110,000  30 5,220,000

รวมท้ังส้ิน 10 3,582,000  13 5,377,000  8 3,210,000  10 4,781,000  11 3,415,000  52 20,365,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ ผ.01/1
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างทางเท้า 5,500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ได้รับความสะดวก สะดวก รวดเร็ว

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ในการสัญจรไป-มา ยาวรวม 1,084 เมตร ปลอดภัย ในการ ปลอดภัยและท าให้

แก้ไขปัญหาน  าท่วม พร้อมวางท่อระบายน  า สัญจรไป-มา การระบายน  าเป็น

ขังในเขตเทศบาล คสล. ขนาด Ø0.60 เมตร และลดปัญหา ไปอย่างมี

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. น  าท่วมขัง ประสิทธิภาพ 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 8,860,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 33 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ประชาชนในการ ยาว 860.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา ให้มี หนา 0.20 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

ถนนท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย กว่า 3,440 ตร.ม. พร้อม ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม วางท่อระบายน  า คสล.

ขังในเขตเทศบาล ขนาด Ø 0.40 เมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 8,560,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 19 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ซอยอรุณกิจ) ประชาชนในการ ยาว 1,008 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สัญจรไป-มา ให้มี หนา 0.20 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

ถนนท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย กว่า 4,032 ตร.ม. พร้อม ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม วางท่อระบายน  า คสล.

ขังในเขตเทศบาล ขนาด Ø 0.40 เมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,700,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 26 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(บ้านค าเจริญ) ประชาชนในการ ยาว 783 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สัญจรไป-มา ให้มี หนา 0.20 เมตร เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

ถนนท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล. ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย รวมกันไม่น้อยกว่า ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,915 ตารางเมตร

ขังในเขตเทศบาล พร้อมวางท่อระบายน  า 

คสล.ขนาดØ0.40 เมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,460,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 20 สะดวกแก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(โรงงานน  าแข็งวายเค) ประชาชนในการ ยาว 625 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

เช่ือมถนนสายเล่ียงเมือง สัญจรไป-มา ให้มี หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ถนนท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย ยาว 314 เมตร ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม หนา 0.15 เมตร หรือมี

ขังในเขตเทศบาล พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย

กว่า 3,756 ตร.ม. พร้อม

วางท่อระบายน  า คสล.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 112



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 6,960,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 31 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ประชาชนในการ ยาว 383.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.20 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ี คสล. ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน รวมกันไม่น้อยกว่า ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น 3,830 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 113



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,270,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 สะดวกแก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 7.50 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ประชาชนในการ ยาว 125 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา ให้มี หนา 0.20 เมตร เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

ถนนท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย ยาว 575 เมตร ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม หนา 0.20 เมตร หรือมี

ขังในเขตเทศบาล พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย

กว่า 3,812.50 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน  า

คสล.ขนาดØ0.40 เมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 2,945,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

 ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

แยกถนนเทศบาล 6 ในการสัญจรไป-มา ตอนท่ี 1 กว้าง 5.50 ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) และมีถนนท่ีได้ เมตร ยาว 80.00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ฝุ่นละออง

ยาว 197.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 3 กว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 4 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 115



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 5 กว้าง 5.50 เมตร 

 ASPHALT CONCRETE ยาว 273.00 เมตร

แยกถนนเทศบาล 6 หนา 0.05 เมตร

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) ตอนท่ี 6 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 33.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 7 กว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 164.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   

CONCRETE รวมกันไม่น้อย

กว่า 5,737 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 116



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 3,200,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

 ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

แยกถนนเทศบาล 3 ประชาชนในการ ตอนท่ี 1 กว้าง 6 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) สัญจรไป-มา ยาว 588.00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น ยาว 698.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   

CONCRETE รวมกันไม่น้อย

กว่า 6,320 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 117



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 7,310,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

แยกถนนเทศบาล 6 ประชาชนในการ กว้าง 3.70 - 5 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

เช่ือมถนนเทศบาล 8 สัญจรไป-มา ยาว 3,068 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

เช่ือมถนนเทศบาล 10 และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.05 เมตร หรือมี ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น CONCRETE รวมกันไม่น้อย  

กว่า 14,372 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 118



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 6,550,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 35 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(หลังหมู่บ้านเอื ออาทร) ประชาชนในการ ยาว 730.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน พื นท่ี คสล. รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน กว่า 2,920 ตร.ม พร้อม ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น วางท่อระบายน  า คสล.

ขนาด Ø 0.40 เมตร

จ านวน 1,366 ท่อน 

และบ่อพัก คสล. 92 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 119



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน  า 1,069,000 สามารถลดปัญหา ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 2 น  าท่วมขัง ขนาด Ø 0.40 เมตร น  าท่วมขังในพื นท่ี เป็นไปอย่างมี

ซอย 5 ในเขตเทศบาล จ านวน 326 ท่อน พร้อม และป้องกัน ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว บ่อพัก คสล. 22 บ่อ น  าท่วม น  าไม่ท่วมขัง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ประชาชนปลอดภัย

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 274,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ซอยข้างศาลากลางบ้าน สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

หลังสุขศาลา ประชาชนในการ ยาว 98.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 120



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 625,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนหนองนกเขา ซอย 22 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ต่อจากถนนเดิม) ประชาชนในการ ยาว 243.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน กว่า 972 ตารางเมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)  

15 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน  า 1,136,000 สามารถลดปัญหา ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 2  น  าท่วมขัง คสล.ขนาดØ0.40 เมตร น  าท่วมขังในพื นท่ี เป็นไปอย่างมี

ซอย 3 (บ้านรองวิเชียร) ในเขตเทศบาล จ านวน 342 ท่อน พร้อม และป้องกัน ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว บ่อพัก คสล. 24 บ่อ น  าท่วม น  าไม่ท่วมขัง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ประชาชนปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 121



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,978,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 2  ซอย 1 ประชาชนในการ ยาว 153 เมตร หนา ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ซอยอาเซียนบลูม) สัญจรไป-มา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน 612 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ขังถนน ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น ระบายน  า ขนาด Ø 0.40

เมตร 284 ท่อน /บ่อพัก 

คสล. จ านวน 20 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 122



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 8,000,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

แยกถนนเทศบาล 7 ประชาชนในการ ตอนท่ี 1 กว้าง 6 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) สัญจรไป-มา ยาว 750.00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น ยาว 637.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 3 กว้าง 4 เมตร

ยาว 824.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 123



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 4 กว้าง 4 เมตร

ASPHALT CONCRETE ยาว 264.00 เมตร

แยกถนนเทศบาล 7 หนา 0.05 เมตร

(ต่อจากเดิม) ตอนท่ี 5 กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 284.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 6 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 7 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 115.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 124



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(ต่อ) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 8 กว้าง 4 เมตร 

ASPHALT CONCRETE ยาว 77.00 เมตร

แยกถนนเทศบาล 7 หนา 0.05 เมตร

(ต่อจากเดิม) ตอนท่ี 9 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 168.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   

CONCRETE รวมกันไม่น้อย

กว่า 14,492 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,013,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 18 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 5 ประชาชนในการ ยาว 158.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(หลังโรงแรมฮ็อปอินน์) สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน กว่า 474 ตารางเมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น พร้อมวางท่อระบายน  า

ขนาด Ø 0.40 เมตร

จ านวน 147 ท่อน 

และบ่อพัก คสล. 10 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

 

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 658,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ร.9 ซอย 4 ประชาชนในการ ยาว 235 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

20 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือป้องกันน  าท่วม ด าเนินการก่อสร้างท่อ 23,000,000 ลดปัญหาน  าท่วม ท าให้การระบายน  า กองช่าง

ระบายน  า คสล. ขังในเขตเทศบาล ระบายน  า (Box Clues) ในพื นท่ีเทศบาล เป็นไปอย่างมี

(Box Clues) เมืองสระแก้ว ขนาด 1.80x1.80 เมตร เมืองสระแก้ว ประสิทธิภาพ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ร้อยละ 100 น  าไม่ท่วมขัง

ประชาชนปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,882,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 10 สะดวกแก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

บ้านห้วยแก้ว ประชาชนในการ ยาว 258 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 415 เมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.

รวมกันไม่น้อยกว่า

 2,692 ตร.ม.  

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 397,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนหนองนกเขา สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 22 (ข้างโรงเห็ด) ประชาชนในการ ยาว 145 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนนดิน 189,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 4 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา ยาว 138.00 เมตร เพ่ิมขึ น รวดเร็ว 

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ีผิวจราจร

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,654,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 18 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 7 (หลังโรงแรมฮ็อปอิน) ประชาชนในการ ยาว 280.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน กว่า 840 ตารางเมตร ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น พร้อมวางท่อระบายน  า

ขนาด Ø 0.40 เมตร

จ านวน 261 ท่อน 

และบ่อพัก คสล. 18 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 130



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 319,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนสุวรรณศร สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนในการ ยาว 119 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

จังหวัดสระแก้ว สัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ต่อจากถนนเดิม) และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 476 ตร.ม. ฝุ่นละออง

เพ่ิมมากขึ น (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

26 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 297,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 3 สะดวกแก่ประชาชน 6.00 เมตร ยาว 300 ใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวก

(ตรงข้ามธีระภัทร์โฆษณา) ในการสัญจรไป-มา เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร เพ่ิมขึ น รวดเร็ว 

และเพ่ือให้มีถนน รวมกันไม่น้อยกว่า 

เพ่ิมมากขึ น 1,800 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 131



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,330,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 21 สะดวกแก่ประชาชน ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ข้างบ้านพักนายอ าเภอ) ในการสัญจรไป-มา ยาว 154 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4.00 ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 280 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.

รวมกันไม่น้อยกว่า 

1,736 ตร.ม.  

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 214,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ซอยส านักงานท่ีดิน ในการสัญจรไป-มา ยาว 80 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

จังหวัดสระแก้ว) และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

29 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนนดิน 222,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 21 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวก

เช่ือมหลังบ้านพักนายอ าเภอ ในการสัญจรไป-มา ยาว 135.00 เมตร เพ่ิมขึ น รวดเร็ว 

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพื นท่ีผิวจราจร

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 133



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 10,000,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

สายถนนสระแก้ว ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(สายเล่ียงเมือง) และเพ่ือให้มีถนน ยาว 3,500.00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น หรือมีพื นท่ีผิวจราจร ฝุ่นละออง

รวมกันไม่น้อยกว่า  

28,000 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 134



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 620,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนบ้านลัดกะสัง สะดวกแก่ประชาชน ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ต่อจากถนนเดิม (สุดซอย) ในการสัญจรไป-มา ยาว 86 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 150 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.

รวมกันไม่น้อยกว่า

 944 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 135



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 868,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 33/2 สะดวกแก่ประชาชน ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

บ้านคลองนางชิง ในการสัญจรไป-มา ยาว 182 เมตร  ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 152 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1,336 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 136



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 3,159,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนบ้านหนองปรือ ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน ยาว 1,029 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร หรือมี ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT ฝุ่นละออง

CONCRETE รวมกันไม่ 

น้อยกว่า 6,174 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 137



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 558,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 18 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(หลังบ๊ิกซี) ในการสัญจรไป-มา ยาว 217 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

35 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 2,000,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนหนองนกเขา น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ซอย 14, 14/1 เทศบาล จ านวน 618 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

และซอยกลาง เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 42 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 138



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 415,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 7 เช่ือมถนน สะดวกแก่ประชาชนตอนท่ี1 กว้าง 3.60 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เทศบาล 9 (ต่อจากถนนเดิม) ในการสัญจรไป-มา ยาว 35 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี2 กว้าง 2.40 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 67 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.

รวมกันไม่น้อยกว่า

 286.80 ตร.ม. 

พร้อมรางระบายน  า คสล.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 139



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 656,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนหนองนกเขา ซอย 10 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมถนนหนองนกเขา ในการสัญจรไป-มา ยาว 255 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

ซอย 12 และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่ ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

38 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 1,269,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนหนองนกเขา น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ซอย 16 เทศบาล จ านวน 388 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 26 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 140



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 3,790,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 20 ในการสัญจรไป-มา ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ข้างโรงงานน  าแข็งวายเค) และเพ่ือให้มีถนน ยาว 870.00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง

ยาว 890.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT 

CONCRETE รวมกันไม่

น้อยกว่า 7,040 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 141



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 1,500,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชนASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 33 ในการสัญจรไป-มา ตอนท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน ยาว 643..00 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง

ยาว 210.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT 

CONCRETE รวมกันไม่

น้อยกว่า 4,055 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 142



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 434,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 7 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

สวนเกษตรอินทรีย์ ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา ยาว 138 เมตร  ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

42 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 8,980,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 1 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.60 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

(ข้างส านักงานขนส่ง เทศบาล จ านวน 2,784 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

จังหวัดสระแก้ว) เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 186 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 143



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,071,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนสุวรรณศร สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ข้างส านักงานเขตพื นท่ี ในการสัญจรไป-มา ยาว 416เมตร  ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

การศึกษาประถมศึกษา และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

สระแก้ว เขต 1) ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 1,664 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

44 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 711,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 20 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

(หน้าโรงแรมพิมพ์นารารีสอร์ท) เทศบาล จ านวน 225 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 15 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 144



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 3,376,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 14 สะดวกแก่ประชาชนตอนท่ี 1 กว้าง 4  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมถนนเทศบาล 18 ในการสัญจรไป-มา ยาว 970 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 250 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 4,880 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 1,993,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

แยกถนนสุวรรณศร ในการสัญจรไป-มา ตอนท่ี 1 กว้าง 8.50 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

 (หมู่บ้านเอื ออาทร) และเพ่ือให้มีถนน ยาว 368 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 7 เมตร ฝุ่นละออง

ยาว 33 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 
ตอนท่ี 3 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื น

ผิวจราจร ASPHALT 

CONCRETEรวมกันไม่

น้อยกว่า 4,009 ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 5,446,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 9/1 ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 5.00 - ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

เช่ือมถนนเทศบาล 7 ซอย 1 และเพ่ือให้มีถนน 18.60 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 1,160 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น หนา 0.05 เมตร ฝุ่นละออง

หรือมีพื นผิวจราจร 

ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 

11,673 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,040,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมซอย 2 (ตอน 2) ในการสัญจรไป-มา ยาว 204 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

49 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 1,278,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนหนองนกเขา น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ซอย 18 เทศบาล จ านวน 392 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 26 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 845,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ซอยสระไชยศรี 3 สะดวกแก่ประชาชนตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมถนนสายเล่ียงเมือง ในการสัญจรไป-มา ยาว 183 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ต่อจากถนนเดิม) และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 98 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย

กว่า 1,124 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,800,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 33/2 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

บ้านคลองนางชิง ในการสัญจรไป-มา ยาว 570 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

52 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 180,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล.บริเวณศาลากลางบ้าน น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 8 เทศบาล จ านวน 53 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เนินกลอย เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 4 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,050,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 10 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมถนนเทศบาล 14 ในการสัญจรไป-มา ยาว 397 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ไม่น้อยกว่า 1,588 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

54 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 1,223,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนหนองนกเขา น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ฝ่ังขวาต่อจากของเดิม เทศบาล จ านวน 374 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

(บ้านอดีตประธานแดง) เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 25 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 151



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
55 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างสะพาน คสล. 10,000,000 ประชาชนได้มี ท าให้การจราจร กองช่าง

ข้ามคลองพระสะทึง สะดวกแก่ประชาชน ขนาดผิวจราจร กว้าง สะพานข้ามคลอง มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 10 ในการใช้สะพาน 8 เมตร ยาว 80 เมตร สัญจรไป-มา และ รวดเร็ว ปลอดภัย

สัญจรไป-มา และ ทางเท้าข้างละ 1 เมตร เป็นการเช่ืองโยง มีความเป็น

เป็นการเช่ือมโยง ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างท่ี เส้นทาง ระเบียบ เรียบร้อย

เส้นทางติดต่อกัน ราวสะพาน พิกัด 13° 

ภายในเขตผังเมือง 48' 5" / 102° 3' 40"

รวมเมืองสระแก้ว (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 152



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 363,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 2 ในการสัญจรไป-มา ยาว 145 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล. รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น กว่า 507.50 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

57 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 993,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนหนองนกเขา น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ซอย 3 ต่อจากของเดิม เทศบาล จ านวน 618 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 42 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 153



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 831,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล.ข้างโรงเรียน น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

ดาราสมุทรสระแก้ว เทศบาล จ านวน 254 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 17 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

59 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 1,957,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 35 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เช่ือมถนนเทศบาล 31 เทศบาล จ านวน 598 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 40 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 154



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 1,018,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ซอยแยกถนนเส้น น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

สระน  าสาธารณะ เทศบาล จ านวน 304 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

หนองนกเขาฝ่ังขวา เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 22 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

61 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 928,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 25/1 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

(ซอยโรงแรมเมทินี) เทศบาล จ านวน 284 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 19 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 1,184,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สะดวกแก่ประชาชน ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 5 ในการสัญจรไป-มา ยาว 305 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 110 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ี คสล. รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1,660 ตรม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 156



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 898,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(ซอยบ้านนายบุญช่วย ในการสัญจรไป-มา ยาว 100 เมตร หนา ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

อ่อนจิต) และเพ่ือให้มีถนน 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี เพ่ิมขึ นและ น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ลดปัญหา ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น 400 ตร.ม.พร้อมวางท่อ น  าท่วมถนน ฝุ่นละออง

ระบายน  าขนาด Ø 0.40

เมตร 187 ท่อน และบ่อ

พัก คสล. จ านวน 12 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 157



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 โครงการก่อสร้างทางเดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างทางเดินออกก าลัง 228,000 ประชาชนมี มีสถานท่ีออก กองช่าง

ออกก าลังกายบ้านเอื ออาทร สะดวกแก่ประชาชน กาย คสล.กว้าง 2.50 เมตร สถานท่ีใช้ออก ก าลังกายให้แก่

ในการออกก าลังกาย ยาว 126.00 เมตร ก าลังกาย ประชาชน

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื นท่ี คสล. รวมกันไม่

น้อยกว่า 315 ตร.ม.

65 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 20,870,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 6 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 1.00 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เทศบาล จ านวน 3,796 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 252 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 158



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 655,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(แยกซอยอาเซียนบลูม) ในการสัญจรไป-มา ยาว 204.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น กว่า 1,020 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

67 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 17,940,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 2 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 1.00 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เทศบาล จ านวน 3,652 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 242 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 159



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 14,500,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ถนนเทศบาล 35 ในการสัญจรไป-มา ยาว 1,615 เมตร หนา ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี เพ่ิมขึ นและ น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ลดปัญหา ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น 6,460 ตร.ม.พร้อมวาง น  าท่วมถนน ฝุ่นละออง

ท่อระบายน  าขนาด Ø

0.40 เมตร 3,028 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ านวน 

200 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 160



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 21,580,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 10 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 1.00 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เทศบาล จ านวน 3,936 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 262 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

70 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 15,440,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 14 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เช่ือมถนนเทศบาล 18 เทศบาล จ านวน 5,128 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 340 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. 9,000,000 ลดปัญหาและ ท าให้การระบายน  า กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 20 น  าท่วมขังในเขต ขนาด Ø 0.40 เมตร ป้องกันน  าท่วมขัง เป็นไปอย่างมี

เทศบาล จ านวน 2,890 ท่อน ในพื นท่ี ประสิทธิภาพ

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ไม่เกิดน  าท่วมขัง

จ านวน 192 บ่อ ในฤดูฝน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

72 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม ด าเนินการประเมิน ปรับปรุงผังเมืองรวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ใช้ ผังเมืองรวมเมือง กองช่าง

เมืองสระแก้ว ผลและปรับปรุงกฎ เมืองสระแก้ว ประโยชน์ส่ิงปลูก สระแก้วท่ีได้รับการ

กระทรวงผังเมือง สร้างอย่างถูกต้อง ถ่ายโอนภารกิจ

รวมเมืองสระแก้ว ตามวัตถุประสงค์ สามารถประกาศ

ของผังเมือง เป็นกฎกระทรวงใช้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 โครงการขยายเขตจ าหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหา ขยายเขตจ าหน่ายระบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้มีน  า ท าให้ประชาชนมีน  า กองช่าง

ระบบน  าประปาภายในเขต การขาดแคลนน  า น  าประปาให้ชุมชนท่ีไม่มี ใช้ในการ สะอาดส าหรับใช้

เทศบาลเมืองสระแก้ว สะอาด ส าหรับ น  าประปาใช้ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ใช้อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 100

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 288,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 26 ซอย 8 สะดวกแก่ประชาชนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ในการสัญจรไป-มา ยาว 115 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น กว่า 402.50 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 648,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนหนองนกเขา สะดวกแก่ประชาชนตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

ซอย 14 ในการสัญจรไป-มา ยาว 75.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ยาว 99.00 เมตร ฝุ่นละออง

หนา 0.15 เมตร

ตอนท่ี 3 กว้าง 3 เมตร

ยาว 86.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย

กว่า 954 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 427,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

ถนนเทศบาล 18 สะดวกแก่ประชาชนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

(แยกบ้านดาบเด) ในการสัญจรไป-มา ยาว 150 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น กว่า 600 ตารางเมตร ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

77 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า ก่อสร้างวางท่อระบายน  า 9,950,000 สามารถลด การระบายน  า กองช่าง

ระบายน  า คสล. ท่วมขังในเขต คสล.ขนาด Ø 1.20 เมตร ปัญหาน  าท่วม เป็นไปอย่างมี

แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 2 เทศบาลเมือง จ านวน 1,265 ท่อน ขังในพื นท่ีและ ประสิทธิภาพ

(หลังโรงเรียนสระแก้ว) สระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. 84 บ่อ ป้องกันน  าท่วม น  าไม่ท่วมขัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 165



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 137,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 25 สะดวกแก่ประชาชนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก

เช่ือมถนนเทศบาล 27 ในการสัญจรไป-มา ยาว 55 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

(ข้างโรงงานดอกไม้) และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น กว่า 192.50 ตร.ม. ฝุ่นละออง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

122,703,000 30,326,000  78,976,000  34,648,000 50,076,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวม  78  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุง ติดตั งโคมไฟประดับ 6,360,000 จ านวนโคมไฟ สวนสาธารณะ กองช่าง

แหล่งประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์แหล่ง จ านวน 106 โคม ประดับท่ีติดตั ง สระแก้ว-สระขวัญ

สระแก้ว-สระขวัญ ประวัติศาสตร์ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ในสวนสาธารณะ สวยงามมีมาตรฐาน

สระแก้ว-สระขวัญ และปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างป้าย เพ่ือให้สวนสาธารณะ ก่อสร้างป้ายโครงการสวน 300,000 ป้ายสวนสาธารณะ ท าให้สวนสาธารณะ กองช่าง

สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สระแก้ว-สระขวัญ  สระแก้ว- สระขวัญ 

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน มีความสวยงาม เน่ืองในโอกาสมหามงคล จ านวน 1 ป้าย มีความสวยงามและ

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี สมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมพระเกียรติ เน่ือง

บรมราชาภิเษก เน่ืองในโอกาสมหา พุทธศักราช 2563 ในโอกาสมหามงคล

พุทธศักราช 2562 มงคลพระราชพิธี จ านวน 1 ป้าย พระราชพิธีบรม

บรมราชาภิเษก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ราชาภิเษก

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02
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งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการติดตั งโคมไฟส่อง เพ่ืออ านวยความ ติดตั งโคมไฟส่องสว่าง 7,239,000 จ านวนโคมไฟ ท าให้มีแสงสว่าง กองช่าง

สว่าง พร้อมเสาไฟส่องสว่าง สะดวกให้กับ จ านวน 107 โคม และเสาไฟส่อง เพียงพอในการท า

(High Mast) สวนสาธารณะ ประชาชนท่ีมาท า พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง สว่างท่ีติดตั ง กิจกรรมภายใน

สระแก้ว-สระขวัญ กิจกรรมภายใน เสาไฟส่องสว่างสูง 20 ม. ในสวนสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ (High Mast) จ านวน 1 ต้น สระแก้ว-สระขวัญ

สระแก้ว-สระขวัญ พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้เกิดความ ด าเนินการปรับปรุง 1,000,000 สวนหย่อมและ เกิดความสวยงาม กองช่าง

สวนหย่อมและคูน  า สวยงามประชาชน ภูมิทัศน์ สวนหย่อมและ คูน  าได้รับการ เป็นท่ีประทับใจต่อ

(อบจ.เดิม) มีสถานท่ีพักผ่อน คูน  า (อบจ.เดิม) ปรังปรุงให้ ผู้พบเห็นประชาชน

หย่อนใจและใช้ จ านวน 1 แห่ง สวยงามขึ น มีสถานท่ีพักผ่อน

ออกก าลังกาย (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) และออกก าลังกาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ด าเนินการปรับปรุงลาน 2,800,000 พื นท่ีลานคอนกรีต ประชาชนมีสถาน กองช่าง

ลานคอนกรีต (อบจ. เดิม) พักผ่อนหย่อนใจ คอนกรีต ขนาด ท่ีปรับปรุง ท่ีในการจัด

และใช้ในการ 40 x 100 เมตร จ านวน 1 แห่ง กิจกรรมสาธารณะ

จัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสวน ด าเนินการปรับปรุง 120,000,000 พื นท่ีสวน เทศบาลเมืองสระแก้ว กองช่าง

และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณะให้เป็นท่ี ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สาธารณะ มีพื นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ น

บริเวณสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ สระแก้ว -สระขวัญ สระแก้ว -สระขวัญ ประชาชนมีสถานท่ี

สระแก้ว - สระขวัญ ปรับภูมิทัศน์ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ท่ีได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ

ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ทัศนียภาพให้มี ปรับปรุงภูมิทัศน์

จ.สระแก้ว ความสวยงามน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 169



   
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือปรับปรุงภูมิ ก่อสร้างลาน คสล. ขนาด 2,542,000 ลาน คสล.พื นท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าสถานีผลิตน  า ทัศน์โดยรอบบริเวณ 40.00 x 50.00 เมตร 2,000 ตร.ม. ประโยชน์เป็นท่ี

สระแก้ว - สระขวัญ หน้าสถานีผลิตน  า หรือมีพื นท่ี ค.ส.ล.รวมกัน จ านวน 1 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ

สระแก้ว-สระขวัญ ไม่น้อยกว่า 2,000ตร.ม. และมีสถานท่ีใช้

ให้เป็นสถานท่ี พร้อมล้อมรั วตะแกรง จัดกิจกรรม 

พักผ่อนหย่อนใจ ลวดถัก

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

126,642,000 0 0 13,599,000 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวม 7 โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือลดการเกิดโรค ป้องกันควบคุมโรค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคไข้เลือดออก สามารถวางแผน กอง

โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 70 ป้องกันควบคุมโรค สาธารณสุข

จ านวน 21 ชุมชน เหมาะสมกับสถาน และส่ิงแวดล้อม

การณ์ ประชาชนได้

รับความรู้และเข้าใจ

ถึงการป้องกันโรค

2 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือป้องกันควบคุม อบรมแกนน าชุมชนๆละ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถควบคุมการ กอง

โรคติดต่อ การเกิดโรคติดต่อ 2 คน รวม 42 คน และ มีความรู้ด้านการ แพร่ระบาดของโรค สาธารณสุข

แกนน าในโรงเรียน/ศพด. ป้องกันควบคุม ประชาชนมีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

แห่งละ 1 คน รวม 6 คน โรคติดต่อ ในการดูแลตนเอง

ร้อยละ 100 ให้ปลอดภัยจากโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือสนับสนุนการ ส่งเงินอุดหนุนโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เสพ/ การด าเนินงาน กอง

ปัญหายาเสพติด ด าเนินงานป้องกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ค้ายาเสพติด ป้องกันและแก้ไข สาธารณสุข

ศูนย์อ านวยการป้องกันและ และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ลดลง ปัญหายาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

ปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติดของ ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ (อุดหนุน)

จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ความรู้ด้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ประกอบการ ผู้เข้ารับการอบรม กอง

ด้านสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลแก่ผู้ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ด้านอาหารผ่าน มีความรู้ด้าน สาธารณสุข

ประกอบการอาหาร ผู้จ าหน่ายอาหารในตลาด เกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร และส่ิงแวดล้อม

ตลาด/แผงลอย ในสถานศึกษา/นักเรียน clean good 

จ าหน่ายอาหาร  ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีสิทธิ food test 

นักเรียน ประชาชน เข้ารับการอบรม 80 คน ร้อยละ 80

อสม.ในเขตเทศบาล 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 172



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการพระราชด าริ เพ่ือสนับสนุนให้ อุดหนุนให้คณะกรรมการ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 อุดหนุนให้คณะ สามารถแก้ไขปัญหา กอง

ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน ชุมชนในเขต ทม.สระแก้ว กรรมการชุมชน ด้านสาธารณสุขใน สาธารณสุข

จัดท าโครงการตาม จ านวน 21 ชุมชน ๆ ละ ครบท้ัง พ้ืนท่ีของชุมชนได้ และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าริด้าน 20,000 บาท 21 ชุมชน อย่างเหมาะสมและ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี บริบทของพ้ืนท่ี

6 โครงการอาสาสมัคร เพ่ือให้มีอาสาสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ ผู้สูงอายุได้รับการ กอง

บริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแล บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ พ่ึงพิงได้รับการ ช่วยเหลือ ดูแลด้าน สาธารณสุข

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน ดูแลเป็นประจ า สุขภาพ อนามัย และส่ิงแวดล้อม

ทุกเดือน พ้ืนฐานใน 4 มิติ 

ร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 173



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพ่ือส ารวจและข้ึน ส ารวจและข้ึนทะเบียน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ข้ึนทะเบียนสัตว์ สามารถน าข้อมูล กอง

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม ทะเบียนสัตว์ สัตว์หมาและแมว จ านวน (สุนัขและแมว) ท่ีได้จากการส ารวจ สาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน (สุนัขและแมว) ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว ครบถ้วน ไปวางแผนการ และส่ิงแวดล้อม

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยละ 100 ควบคุมและป้องกัน

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สระแก้ว พิษสุนัขบ้า

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ได้อย่างมี

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประสิทธิภาพ

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพ่ือด าเนินการฉีด จ านวนสุนัขและแมว 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ฉีดวัคซีนป้องกัน สามารถควบคุม กอง

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันและ ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว โรคพิษสุนัขบ้าให้ และป้องกันโรค สาธารณสุข

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ควบคุมโรคพิษ แก่สุนัขและแมว พิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ สุนัขบ้าให้แก่สุนัข ได้ครบถ้วน ได้อย่างมี

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และแมวท่ีมีเจ้าของ ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพ

อัครราชกุมารี กรมพระศรี และไม่มีเจ้าของ

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

962,000 962,000 962,000 962,000 962,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวม 8 โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้การช่วยเหลือ ประชาชนในเขต ทม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนในเขต กอง

ประชาชนด้านการส่งเสริม ประชาชนในเขต สระแก้วท่ีได้รับความ ผู้ประสบปัญหา ทม.เมืองสระแก้ว สวัสดิการสังคม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทม.สระแก้วท่ีได้รับ เดือดร้อนหรือไม่สามารถ ทางสังคมได้รับ ได้รับการพัฒนามี

ความเดือดร้อนหรือ ช่วยเหลือตนเองได้ในการ ความช่วยเหลือ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ไม่สามารถช่วยเหลือ ด ารงชีพ 21 ชุมชน ตรงตามความ

ตัวเองได้ในการ ต้องการและ

ด ารงชีพ เหมาะสม 

ร้อยละ 90

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

หน้า 176



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้คณะกรรม ฝึกอบรมคณะกรรมการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการสตรี กอง

เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ การพัฒนาสตรี พัฒนาสตรีชุมชน สตรีชุมชน ชุมชนมีความรู้และ สวัสดิการสังคม

พัฒนาสตรีชุมชน ชุมชนมีความรู้และ ปีละ 1 รุ่น มีความรู้และ ทักษะการด าเนินงาน

ทักษะ เข้าใจใน จ านวน 21 ชุมชน ทักษะเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการ

บทบาท หน้าท่ี ร้อยละ 90 องค์กรสตรีให้มี

เพ่ิมขีดความ ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

สามารถต่อการ อย่างต่อเน่ือง

พัฒนาความเป็นผู้

น าในการบริหาร

จัดการองค์กรสตรี

        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

หน้า 177



           2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรมปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมีอาชีพ กอง

อาชีพชุมชน ให้ผู้สูงอายุ สตรี น าความรู้ท่ีได้ไป มีรายได้เพ่ิมข้ึน สวัสดิการสังคม

เยาวชน ผู้พิการ ประกอบอาชีพ ท าให้มีชีวิตและ

ผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 90 ความเป็นอยู่ดีข้ึน

ประชาชนท่ัวไป 

ให้มีความรู้ ทักษะ 

สามารถน ามาต่อ

ยอดพัฒนาอาชีพ

เพ่ือเพ่ิมรายได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 178



           2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้พิการและ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการท่ีเข้าร่วม ผู้พิการท่ีเข้าร่วม กอง

ด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ดูแลคนพิการมี ดูแลสุขภาพ, กฏหมาย กิจกรรมมีคุณภาพ โครงการมีสุขภาวะ สวัสดิการสังคม

และการพัฒนาคุณภาพ ความรู้ด้านการดูแล หรือสิทธิ ทักษะอาชีพ ชีวิตท่ีดีข้ึน ท่ีดีท้ังร่างกายและ

ชีวิตของคนพิการ สุขภาพด้านกฎหมาย และเสริมสร้างก าลังใจ ร้อยละ 90 จิตใจมีคุณภาพ

สิทธิและทักษะ ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคน ชีวิตท่ีดีข้ึน 

อาชีพเพ่ือสร้าง พิการและเครือข่ายฯ

ก าลังใจให้ผู้พิการ ในเขต ทม.สระแก้ว

ก าลังใจให้ผู้พิการ ปีละ 1 คร้ัง

มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 179



           2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการพัฒนาเด็กและ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กอง

เยาวชน ทักษะความสามารถ ในเขต ทม.สระแก้ว มีความรู้ ความ มีความรู้ความเข้าใจ สวัสดิการสังคม

ของเด็ก เยาวชน ปีละ 1 คร้ัง สามารถเพ่ิมข้ึน รู้เท่าทันปัญหาต่างๆ

พร้อมท้ังปลูกฝังจิต จ านวน 50 คน ร้อยละ 90 ในหลายมิติ และ

ส านึกด้านคุณธรรม สามารถน าความรู้

จริยธรรม ความ ไปปรับใช้ในชีวิต

ซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าวันได้

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ความรู้แก่ อบรมให้ความรู้แก่ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมีความ กอง

เก่ียวกับยาเสพติด ประชาชนในการ ประชาชน มีความรู้ ตระหนัก ตระหนักถึงพิษภัย สาธารณสุข

ตระหนักถึงพิษภัย จ านวน 60 คน ถึงพิษภัยของยา ของยาเสพติด รู้จัก และส่ิงแวดล้อม

ของยาเสพติด เสพติด 100 % ป้องกันตนเองให้

ห่างไกลจากยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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           2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการฝึกอบรมสายใยรัก เพ่ือส่งเสริมและแก้ จัดอบรมกิจกรรมเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัวท่ี กอง

สานสัมพันธ์สร้างความ ไขปัญหาครอบครัว สร้างความรักความสัมพันธ์ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมมี สวัสดิการสังคม

เข้มแข็งในครอบครัว ในชุมชนโดยตระ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

หนักถึงความส าคัญ ให้แก่ตัวแทนครอบครัว และมีความ กันเป็นครอบครัว

ของสถาบันครอบ ท้ัง 21 ชุมชน ได้มีโอกาส สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ต้นแบบท่ีเข้มแข็ง

ครัวเสริมสร้างความ แลกเปล่ียนความรู้ ให้กับชุมชน

อบอุ่นในครอบครัว ประสบการณ์ระหว่างกัน

และมีส่วนร่วม ใช้เวลาในการท ากิจกรรม

ในการสร้างความ รวมกัน ปีละ 1 คร้ัง

เข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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           2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรมการพัฒนา เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ กอง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คุณภาพการด าเนิน ดูแลสุขภาพ นันทนาการ กิจกรรมมีคุณภาพ ท่ีดีท้ังร่างกาย จิตใจ สวัสดิการสังคม

ชีวิตท่ีดี/ส่งเสริม และอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูง ชีวิตท่ีดีข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

การเรียนรู้และมี อายุในเขต ทม.สระแก้ว ร้อยละ 90 

ส่วนร่วมในการท า ปีละ 1 คร้ัง ฯ

กิจกรรมต่างๆ ฯ

8 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน จัดอบรมเด็ก/เยาวชน/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา  ท่ีอยู่นอกสถานศึกษา มีความรู้ ตระหนัก ตระหนักถึงพิษภัย

นอกสถานศึกษา มีความรู้เก่ียวกับภัย ในเขต ทม.สระแก้ว ถึงพิษภัยของยา ของยาเสพติด รู้จัก

ของยาเสพติด ฯ จ านวน 100 คน เสพติด ป้องกันตนเอง

2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000รวม 8 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิม เด็กอายุระหว่าง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กอายุระหว่าง เด็กสามารถเอาชีวิต ส านักปลัด

ป้องกันเด็กจมน้ า ทักษะให้เด็ก 6 - 12 ปี 6–12 ปี จ านวน รอดจากการประสบ เทศบาล

สามารถเอาชีวิต จ านวน 50 คน 50 คน ได้รับการ อุบัติเหตุทางน้ าได้ (งานป้องกันฯ)

รอดจากการ ฝึกฝนทักษะการ จากการได้รับการ

ประสบเหตุทางน้ า เอาชีวิตรอดจาก ฝึกฝนรวมท้ังได้รับ

รวมท้ังสามารถ การประสบเหตุ ความรู้สามารถช่วย

ช่วยชีวิตคนจมน้ า ทางน้ ารวมท้ัง ชีวิตคนจมน้ าได้

ได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยชีวิต อย่างถูกต้องและ

คนจมน้ าได้อย่าง ปลอดภัยต่อตนเอง

ถูกต้อง ปลอดภัย

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02
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    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้สมาชิก ฝึกอบรมทบทวนอาสมัคร 235,000 235,000 อาสาสมัคร สมาชิก (อปพร.) ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัย อปพร.เข้าใจใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ทม. เข้าใจในบทบาท เทศบาล

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บทบาทหน้าท่ีรู้ถึง (อปพร.) ทม.สระแก้ว สระแก้ว เข้ารับ หน้าท่ีของตนเอง (งานป้องกันฯ)

เทศบาลเมืองสระแก้ว สาธารณภัยท่ีจะเกิด จ านวน 30 คน การฝึกอบรม ทราบถึงสาธารณภัย

ในพ้ืนท่ี วิธีป้องกัน ทบทวนครบ ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีและรู้

และเสริมสร้างความ 100 % ของ วิธีป้องกันรวมท้ังมี

สามัคคีของ อปพร. เป้าหมาย ความสามัคคี

25,000 260,000 25,000 260,000 25,000รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือร่วมสนอง ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ทรัพยากรและ เป็นการสนองแนว กองช่าง

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พระราชด าริในงาน พันธุกรรมพืช ทรัพยากร ภูมิปัญญา ทางพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส ารวจและจัดท า ลักษณะทางกายภาพ ในท้องถ่ินของท้ัง สมเด็จพระเทพฯ

สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากร ลักษณะทางชีวภาพ 21 ชุมชน ในเขต ในการรักษาและ

(อพสธ.) ท้องถ่ินและสร้าง ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีส าคัญ ทม.สระแก้ว อนุรักษ์ทรัพยากร

จิตส านึกในการ ในพ้ืนท่ี 21 ชุมชน ได้รับการอนุรักษ์ ท้องถ่ิน ส่งผลให้

อนุรักษ์ทรัพยากร เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และรักษาไว้ มีความหลากหลาย

เพ่ือใช้ประโยชน์ ทางชีวภาพ

อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการ ปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ี 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ลดการพังทลาย ลดการพังทลายของ กองช่าง

เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ชะล้างและการพัง ริมถนน ริมสระน้ า ของหน้าดินได้ หน้าดินริมสระน้ า

ทลายของหน้าดิน ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม

เสริมสร้างความรู้ เมืองสระแก้ว ในการอนุรักษ์ดิน

และเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก จ านวน 2,500 ต้น และน้ าสร้างความ

หญ้าแฝกให้มากข้ึน เข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจิตอาสาพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการ วันส าคัญของไทย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล สภาพส่ิงแวดล้อม กอง

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม พัฒนาการจัดการ ในรอบปีหน่ึงๆ เมืองสระแก้วได้รับ ในพ้ืนท่ีได้รับการจัด สาธารณสุข

เน่ืองในโอกาสวันส าคัญ ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี การพัฒนาและจัด การอย่างเหมาะสม และส่ิงแวดล้อม

ของไทย สร้างความสามัคคี การส่ิงแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม 

ของภาคีเครือข่าย สะอาด ปลอดภัย

ปลูกฝังจิตส านึก เกิดความประทับใจ

ความเสียสละ ต่อผู้ท่ีสัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตร จัดกิจกรรมฝึก ฝึกอบรมปีละ 1 รุ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิกสวนเกษตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กอง

อินทรีย์บ้านคลองจาน อบรมปีละ 1 คร้ัง อินทรีย์มีความรู้ ได้รับความรู้การ สวัสดิการสังคม

เพ่ือให้ความรู้ในการ สามารถบริหาร ท าเกษตรอินทรีย์

ปลูกพืชผักสวนครัว จัดการและต่อยอด สามารถน้อมน า

ปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์เกษตร หลักปรัชญาเศรษฐ

พัฒนาทักษะด้าน ร้อยละ 80 กิจพอเพียงมาใช้

สมุนไพรและการ ในการด าเนินชีวิต

แปรรูปสมุนไพรฯ ได้อย่างย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

หน้า 188



   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือปลูกฝังและ อาสาสมัครท้องถ่ิน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ชุมชนมีเครือข่าย อาสาสมัครท้องถ่ิน กอง

ศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ิน สร้างจิตส านึกรักษ์ รักษ์โลก (อถล.) ได้รับการ รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักษ์โลกมีความรู้ สาธารณสุข

รักษ์โลก (อถล.) ส่ิงแวดล้อมให้กับ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย 1 เกิดจิตส านึกรักษ์ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชนทุกกลุ่ม การรักษ์ส่ิงแวดล้อม เครือข่าย/ชุมชน ส่ิงแวดล้อม เกิดการ

สร้างเครือข่าย จ านวน 240 คน ในเขตเทศบาล สร้างเครือข่าย

รักษาส่ิงแวดล้อม เมืองสระแก้ว พิทักษ์ รักษา 

ให้ประชาชนได้รับ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

การถ่ายทอดองค์

ความรู้ในการบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 189



   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

                                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

                               เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือให้เกษตรกรมี เกษตรกรและประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตรกรมีความรู้ แหล่งน้ าได้รับการ กอง

เพ่ือการเกษตรพอเพียง น้ าใช้เพียงพอในการท่ีใช้ประโยชน์จาก ความเข้าใจในการ พัฒนา ดูแลรักษา สวัสดิการสังคม

ท าเกษตรฯ และ แหล่งน้ าในชุมชน ใช้ประโยชน์แหล่ง ได้ใช้ประโยชน์ใน

ดูแลรักษาแหล่งน้ า น้ าร้อยละ 80 การเกษตรฯ

7 โครงการพลังงาน เพ่ือส่งเสริมการใช้ ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กอง

เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พลังงานทดแทนให้ แสงอาทิตย์ จ านวน 3 ชุด มีเคร่ืองสูบน้ าพลัง มีพลังงานแสงอาทิตย์ สวัสดิการสังคม

แก่กลุ่มเกษตร ในชุมชนพ้ืนท่ีเทศบาล งานแสงอาทิตย์ใช้ ใช้ ช่วยลดต้นทุนและ

อินทรีย์โดยใช้พลัง เมืองสระแก้ว ร้อยละ 70 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน

งานแสงอาทิตย์ฯ พลังงานในชุมชนฯ

1,129,000   1,129,000   1,129,000   1,129,000   1,129,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 7 โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้างเหมาตัดหญ้า ทัศนียภาพ และ กองช่าง

ตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ และ ภาพของงานตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้และท าความ ตัดแต่งก่ิงไม้ ภูมิทัศน์ในเขต

ท าความสะอาดท่ีสาธารณะ ตัดแต่งก่ิงไม้ และ สะอาดท่ีสาธารณะในเขต ท าความสะอาด ทม.สระแก้ว

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ท าความสะอาด เทศบาลเมืองสระแก้ว ท่ีสาธารณะฯ มีความร่มร่ืน

ท่ีสาธารณะ ร้อยละ 80 และสวยงาม

2 โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จ้างเหมาบริการเก็บ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ้างเหมาบริการ การแพร่กระจายของ กอง

ขนขยะ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ภาพของการเก็บขน ขนขยะ มูลฝอย เก็บ ขนขยะมูล เช้ือโรคลดน้อยลง สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนขยะมูลฝอยและ และส่ิงปฏิกูล ฝอยและส่ิงปฏิกูล พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงปฏิกูลในเขต ในเขต ทม.สระแก้ว ในเขตเทศบาล มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

ทม.สระแก้ว ร้อยละ 80 ทัศนียภาพสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จ้างเหมาบริการรักษา 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จ้างเหมาบริการ ถนนทุกสายในเขต กอง

รักษาความสะอาดถนนในเขต ภาพของการรักษา ความสะอาดถนนใน รักษาความสะอาด ทม.สระแก้ว มีความ สาธารณสุข

เทศบาลเมืองสระแก้ว ความสะอาดถนน เขตเทศบาล ทม.สระแก้ว ถนนในเขต สะอาด เป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

ในเขต ทม.สระแก้ว ทม.สระแก้ว เรียบร้อย

ร้อยละ 80

4 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จ้างเหมาบริการในศูนย์ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน กอง

ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ภาพการปฏิบัติงาน ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ ในศูนย์ก าจัดขยะ ในศูนย์ก าจัดขยะ สาธารณสุข

แบบครบวงจร ของศูนย์ก าจัดขยะ ครบวงจร ทม.สระแก้ว มูลฝอยเกิดประ มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว มูลฝอยและส่ิง สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพ

ปฏิกูล ทม.สระแก้ว ร้อยละ 90

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจัดการขยะตกค้าง เพ่ือแก้ปัญหาขยะ จ้างเหมาเอกชนด าเนิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถขนย้าย สามารถลดผล กอง

ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ตกค้างเก่าสะสม การขนย้ายขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยตกค้าง กระทบด้านส่ิง สาธารณสุข

และส่ิงปฏิกูล ไม่ให้ส่งผลกระทบ เก่าตกค้างสะสมออกจาก ออกจากศูนย์ก าจัดแวดล้อมและมลพิษ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อส่ิงแวดล้อมและ พ้ืนท่ีและน าไปก าจัดอย่าง ขยะฯและน าไป ลดการสะสมของ

ภาพลักษณ์ ถูกหลักสุขาภิบาลฯ ก าจัดอย่างถูกหลัก เช้ือโรคฯ ประชาชน

ของจังหวัด ปีละไม่น้อยกว่า ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ

50,000 ตัน ดังกล่าวมีคุณภาพ

ภายในระยะเวลา ชีวิตท่ีดีข้ึน

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือขับเคล่ือนและ ๑.กิจกรรมจัดการขยะต้นทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดการขยะต้นทาง สามารถขับเคล่ือน สนับ กอง

"จังหวัดสะอาด" สนับสนุนการด าเนิน 1.2ทบทวน ปรับปรุง  แก้ไข กลางทาง ปลายทาง สนุนการด าเนินการแก้ไข สาธารณสุข
การแก้ไขปัญหาขยะ เทศบัญญัติการจัดการขยะฯ ทบทวนปรับปรุงแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมประสิทธิภาพใน 1.3จัดกิจกรรม (อถล.) เทศบัญญัติการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย

การเก็บรวบรวมขยะ 1.4จัดกิจกรรมถังขยะเปียกฯ ขยะฯ 1 คร้ังต่อปี ของรัฐบาล ขยะมูลฝอย

เพ่ือน าไปก าจัดอย่าง 2.กิจกรรมจัดการขยะกลางทาง จัดกิจกรรม (อถล.) ได้รับการก าจัดอย่างถูก

ถูกวิธีส่งเสริมการมี 2.1ภาชนะรองรับขยะ 5 คร้ังต่อปี/คัดแยก ต้องตามหลักวิชาการ

ส่วนร่วมในการจัด แยกประเภทฯลฯ ขยะมูลฝอยร้อยละ80

การขยะมูลฝอยของ 3.กิจกรรมจัดการขยะปลายทาง มีภาชนะรองรับขยะ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ๔.กิจกรรมด้านบริหารจัดการ แยกประเภท

ภาคประชาชน 4.1จัดการมูลฝอยติดเช้ือฯลฯ ร้อยละ 100

ฯลฯ กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ฯลฯ ฯลฯ

14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 6 โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 11,000,000   12,000,000   12,500,000   13,000,000   13,500,000   สถานศึกษาในสังกัด 1.สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการ ในการจัดการศึกษาให้กับ ทม.สระแก้ว และ ทม.สระแก้วมีศักยภาพ

ศึกษาของสถานศึกษา (ศพด.) และโรงเรียนใน ศพด.ได้รับการ ในการให้บริการ

ในสังกัด ทม.สระแก้ว สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ส่งเสริมศักยภาพ ทางการศึกษา

ตามแนวทางการจัด 1.ค่าอาหารกลางวันนักเรียน การจัดการศึกษา 2.ผู้เรียนได้รับการ

สรรงบประมาณ 2.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ และพัฒนาการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน นักเรียนยากจน จัดการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล

การด าเนินโครงการ 3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ อย่างท่ัวถึง 3.ครูผู้สอนได้รับการ

หรือกิจกรรมทางการ สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ พัฒนาทักษะการจัด

ศึกษาและกิจกรรม ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน การเรียนการสอน

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างสม่ าเสมอ

การศึกษาด้านต่างๆ 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ 4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ประกอบการพัฒนาวิชาชีพครู ภายในสถานศึกษา

ท่ีสังกัด ศพด. และโรงเรียน ให้ทันสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

ในการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กฯ

7.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน ระบบ ADSL/Wifi

8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน

9.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้อง

กันยาเสพติดในสถานศึกษา

10.ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของสถานศึกษา ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ

คชจ.การบริหารสถานศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่า เด็กเล็ก เด็กอนุบาล 1,050,000     1,100,000     1,150,000     1,200,000     1,250,000     เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียน อาหารกลางวันแก่ และเด็ก ป.1 - ป.6 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารกลางวัน กลางวันรับประทาน

อนุบาลเมืองสระแก้ว เด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาลเมืองสระแก้ว ครบ ร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง

3 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่า เด็กเล็ก เด็กอนุบาล 9,660,000     9,700,000     9,750,000     9,800,000     9,850,000     เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียน อาหารกลางวันแก่ และเด็ก ป.1 - ป.6 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารกลางวัน กลางวันรับประทาน

อนุบาลวัดสระแก้ว เด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว ครบ ร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือเด็กให้นักเรียน เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม 7,390,000     7,500,000     7,600,000     7,700,000     7,800,000     นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล, ได้ด่ืมนมทุกคนและ (นม) ให้กับเด็กนักเรียน อาหารเสริม (นม) อาหารเสริมท่ีมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มีสุขภาพแข็งแรง ศพด.ศูนย์ท่ี 1 - 4 ร้อยละ 100 คุณค่าในทาง

โรงเรียนสังกัด สพฐ. สมบูรณ์ ร.ร.หนองกะพ้อ/ลัดกะสัง โภชนาการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.อนุบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าจังหวัดสระแก้ว ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือส่งเสริม โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 2,275,600     2,325,600     2,425,600     2,475,600     2,625,600     ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ ศักยภาพการจัดการ เมืองสระแก้ว ของโรงเรียนใน สามารถจัดการเรียน

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน ศึกษาของโรงเรียน จ านวน  2  แห่ง สังกัดได้รับการ การสอนได้อย่าง

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในสังกัด อปท.เพ่ือ จัดสรรงบประมาณ มีประสิทธิภาพ 

การบริหารสถานศึกษา) เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ มีงบประมาณเพียง

และท่ีเก่ียวเน่ือง พอในการจัดการ

กับโครงการ ฯลฯ

6 โครงการจ้างเหมาครูสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จ้างเหมาครูสอน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนมีทักษะใน กองการศึกษา

ดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาล 1 ภาพในการจัดการ ดนตรีไทย จ านวน 1 คน ผู้เรียนมีความ การใช้เคร่ืองดนตรี ร.ร.ท.1

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) เรียนการสอนใน พึงพอใจในการ ไทยและรู้จักอนุรักษ์ (หนองกะพ้อ

กลุ่มสาระศิลปศึกษา เรียนดนตรีไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทย อนุสรณ์)

ให้ผู้เรียนได้มีทักษะ

เรียนรู้ดนตรีไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสืบสานปณิธานพ่อ เพ่ือส่งเสริมทักษะ จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนสามารถน า กองการศึกษา

ก้าวเล็กๆ สู่ความพอเพียง การเรียนรู้และการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีความรู้ ความรู้และ ทักษะ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 ด ารงชีวิตตามหลัก ให้กับนักเรียนของโรงเรียน และความเข้าใจ การเรียนรู้ตามหลัก ร.ร.ท.2

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ปรัชญเศรษฐกิจ ในสังกัด ทม. สระแก้ว ในหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจ

และโรงเรียนเทศบาล ๒ พอเพียงให้กับ จ านวน 200 คน เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงไปใช้ในการ

(บ้านลัดกะสัง) ผู้เรียน ด ารงชีวิตได้

8 โครงการการประกันคุณภาพ เพ่ือติดตาม โรงเรียนในสังกัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาจัดการ กองการศึกษา

ภายในของสถานศึกษาสังกัด ประเมินผลการ ทม.สระแก้ว ท้ัง  2 แห่ง สถานศึกษาใน เรียนการสอนอย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติงานของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดจัดการเรียน มีประสิทธิภาพตาม

สถานศึกษาในสังกัด ท้ัง 4 แห่ง การสอนตาม มาตรฐานการศึกษา

เพ่ือยกระดับการ มาตรฐานการศึกษา

ศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการซ่อมบ ารุงส่ืออิเล็ก- เพ่ือบ ารุงรักษา บ ารุงรักษา ซ่อมแซมส่ือ 1,000,000 ร้อยละ 90ของ โรงเรียนมีส่ืออิเล็ก กองการศึกษา

ทรอนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์ ซ่อมแซมส่ืออิเล็ก อิเล็กทรอนิกส์และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์และโสตทัศ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรอนิกส์และโสต โสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ นูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิ (หนองกะพ้อ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ทัศนูปกรณ์ให้ จ านวน 25 ชุด ได้รับการบ ารุง ภาพสามารถใช้ใน อนุสรณ์)

สามารถใช้งานได้ รักษาซ่อมแซมให้ การเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ปกติ ได้เป็นอย่างดี

10 โครงการขับเคล่ือนโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  1,499,655 เด็กมีทักษะในการ เด็กสามารถเรียนรู้ กองการศึกษา

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีทักษะการ ส่ือการเรียนรู้และพัฒนา วิเคราะห์คิด และมีทักษะท่ีดีด้าน ร.ร.ท.1

(STEM Education) วิเคราะห์คิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ด้าน วิทยศาสตร์ (หนองกะพ้อ

โรงเรียนเทศบาล 1 สร้างสรรค์ เพ่ิมพูน สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อนุสรณ์)

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ความรู้ด้านวิทย์/ (STEM  Education) คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

คณิต/วิศวกรรม วิศวกรรม/เทคโน และเทคโนโลยี

และเทคโนโลยี โลยี ร้อยละ 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการขับเคล่ือนโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  1,499,655 เด็กมีทักษะในการ เด็กสามารถเรียนรู้ กองการศึกษา

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีทักษะการ ส่ือการเรียนรู้และพัฒนา วิเคราะห์คิด และมีทักษะท่ีดีด้าน ร.ร.ท.2

(STEM Edueation) วิเคราะห์คิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ด้าน วิทยศาสตร์ (บ้านลัดกะสัง)

โรงเรียนเทศบาล 2 สร้างสรรค์ เพ่ิมพูน สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

(บ้านลัดกระสัง) ความรู้ด้านวิทย์/ (STEM  Education) คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

คณิต/วิศวกรรม วิศวกรรม/เทคโน และเทคโนโลยี

และเทคโนโลยี โลยี ร้อยละ 80

12 โครงการแข่งขันทักษะ เพ่ือให้นักเรียนได้ ส่งนักเรียน,ครู และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมการ นักเรียน ครูและ กองการศึกษา

ทางวิชาการ แสดงออกถึงความ บุคลากรทางการศึกษา แข่งขันทางทักษะ บุคลากรทางการ

สามารถด้านวิชา ในสังกัด ทม.สระแก้ว  มีความพึงพอใจ ศึกษาได้รับการ

การและทักษะอ่ืนๆ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ร้อยละ 70 พัฒนา มีความ

ทางวิชาการในงาน กระตือรือร้นในการ

มหกรรมการศึกษาท้องถ่ิน ศึกษาหาความรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือส่งเสริมการเรียน ปรับปรุงระบบ 250,000 ร้อยละ 90 ของ โรงเรียนมีอินเตอร์ กองการศึกษา

อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน รู้และการบริหาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นักเรียน/บุคลากร เน็ตความเร็วสูงใน ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 การศึกษาด้วยระบบ ภายในอาคาร ทางการศึกษามี การค้นคว้าหาความ (หนองกะพ้อ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) อินเตอร์เน็ตท่ีมี จ านวน 13 จุด ความพึงพอใจใน รู้ใช้ในการเรียนการ อนุสรณ์)

ประสิทธิภาพ ระบบอินเตอร์เน็ต สอนได้อย่างรวดเร็ว

14 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน เพ่ือให้เด็กและ จัดอบรมเด็ก/เยาวชน/ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ผู้ท่ีเข้ารับการ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา เยาวชนมีความรู้ นักเรียนในเขต อบรมได้รับความรู้ นักเรียนในเขต ทม.

เข้าใจเก่ียวกับภัย ทม.สระแก้ว เข้าใจถึงพิษภัย สระแก้วห่างไกล

ของยาเสพติด จ านวน 100 คน ของยาเสพติด จากยาเสพติด

ร้อยละ 81

15 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือให้เด็กนักเรียน จัดอบรมเด็กนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

ในสถานศึกษา (โครงการ มีคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนสังกัด ได้รับความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ และค่านิยมท่ีพึง ทม.สระแก้ว  ร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมี

บริหารสถานศึกษา) ประสงค์ฯลฯ จ านวน  ๒๐๐  คน ความสุขฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการเสริมสร้างความ เพ่ือประสานการ ประชุมคณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ สถานศึกษามีการ กองการศึกษา

เข้มแข็งของคณะกรรมการ ท างานร่วมกัน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาข้ัน บริหารจัดการโดยใช้ ร.ร. ท.๑

สถานศึกษา (โครงการสนับ ระหว่างสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ พ้ืนฐานเข้าร่วม การบริหารเชิง ร.ร. ท.๒

สนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร และคณะกรรมการ ๒ คร้ัง ประชุมร้อยละ90 กลยุทธ์และใช้หลัก

สถานศึกษา) สถานศึกษา การมีส่วนร่วม

17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 มีสนามเด็กเล่น เด็กมีพัฒนาการท่ี กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผู้เรียนมีพัฒนาการ สร้างปัญญาในศูนย์พัฒนา สร้างปัญญา สมบูรณ์ตามวัย

ผ่านการเล่น ก่อสร้างสนาม ท้ัง 5 ด้าน เกิดการ เด็กเล็ก ทม.สระแก้ว ครบท้ัง 3 ศูนย์ ครบท้ัง 4 ด้าน 

เด็กเล่นสร้างปัญญา เรียนรู้จากการเล่น จ านวน 3 แห่ง ดังน้ี ร่างกาย อารมณ์

สนามเด็กเล่นสร้าง 1. ศพด.ทม.สก.ศูนย์ท่ี 1 สังคม สติปัญญา

ปัญญาท่ีสอดคล้อง 2. ศพด.ทม.สก.ศูนย์ท่ี 2

กับธรรมชาติ 3. ศพด.ทม.สก.ศูนย์ท่ี 4 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ 1,000,000 ร้อยละ ๘๐ของ โรงเรียนมีห้อง กองการศึกษา

ทางการศึกษาโดย ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียนและ เรียนท่ีมีคุณภาพ

ใช้เทคโนโลยีในการ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) บุคลากรทางการ มีวัสดุ อุปกรณ์

เสริมสร้างองค์ความ และโรงเรียนเทศบาล 2 ศึกษา ได้เรียนรู้ ทันสมัยขับเคล่ือน

รู้และพัฒนาทักษะ (บ้านลัดกะสัง) เทคโนโลยี ให้เกิดการเรียนรู้

ของเด็กให้มีคุณภาพ ท่ีทันสมัย อย่างต่อเน่ือง

มีมาตรฐานฯลฯ

19 โครงการศึกษาดูงานของ จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

คณะกรรมสถานศึกษา และศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ บริหารจัดการการ

คณะผู้บริหาร,ครู และ โรงเรียนต้นแบบ ทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ ๙๐ ศึกษาได้อย่างมี

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา ทม.สระแก้ว คุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 204



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        4.1 แผนงานการศึกษา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการ เพ่ือจ้างครูสอนเด็ก จ้างครูเด็กด้อยโอกาส  212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 เด็กด้อยโอกาสท่ี เด็กด้อยโอกาสใน กองการศึกษา

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด้อยโอกาส และ จ านวน ๑ อัตรา เข้าร่วมโครงการ เขตเทศบาลเมือง

อบรมพัฒนาครู ได้รับการพัฒนา สระแก้วได้รับการ

ให้มีความรู้ความ ร้อยละ ๗๐ พัฒนาตามศักยภาพ

สามารถในการจัด

การเรียนการสอน

37,449,410 35,950,100 35,500,100 36,250,100 37,100,100รวม 20 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและ จัดกิจกรรมการละเล่น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เยาวชนมีส่วนร่วม การแสดงต่างๆ ของเด็ก ร้อยละ 90 ได้ละเล่น เรียนรู้

ในกิจกรรมการแสดง ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับ

การละเล่นต่างๆฯ ประมาณ 1,000 คน การละเล่นต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ 

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมและ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนของ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 นักกีฬาและผู้ฝึก นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง สนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สอนท่ีเข้าร่วมการ ส่งเสริมทักษะด้าน

ส่วนท้องถ่ิน และเยาวชนในเขต ทม. สระแก้ว แข่งขันมีความ กีฬา มีน้ าใจนักกีฬา

เทศบาลได้เข้าร่วม ประมาณ 50 คน พึงพอใจ สามารถสร้างช่ือ

กิจกรรมแข่งขันกีฬา ร้อยละ 80 เสียงให้กับโรงเรียน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีชุมชนท่ีสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธ์ุ

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดก  ทางวัฒนธรรม

แบบ ผ.02
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีชุมชนท่ีสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธ์ุ

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดก  ทางวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการสมโภชศาลหลักเมือง เพ่ือเป็นการเฉลิม ประชนชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในจังหวัด กองการศึกษา

จังหวัดสระแก้ว ฉลองศาลหลักเมือง จ านวน 21 ชุมชน และ ผู้ร่วมงานมีความ สระแก้ว เคารพบูชา

จังหวัดสระแก้ว พ้ืนท่ีใกล้เคียงร่วมกิจกรรม พึงพอใจในการ ศาลหลักเมืองและ

ซ่ึงเป็นท่ีเคารพบูชา สมโภชศาลหลักเมือง จัดงาน เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

ของประชาชน ประมาณ 500 คน จิตใจ

4 โครงการเทศกาลดูผีเส้ือ เพ่ือส่งเสริมการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี, ครู, 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ เพ่ือเป็นการส่งเสริม กองการศึกษา

ปางสีดา ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และนักเรียน โรงเรียน ผู้ร่วมงานพึงพอใจ การท่องเท่ียวตาม

สร้างจิตส านึก ในสังกัด ทม.สระแก้ว ในการจัดกิจกรรม ยุทธศาสตร์ประจ า

ในการรักและ ประชาชนท่ัวไป มีจิตส านึกอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว

หวงแหนธรรมชาติ จ านวน 150 คน ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีชุมชนท่ีสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธ์ุ

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดก  ทางวัฒนธรรม

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเพ่ือสร้างนักกีฬา นักกีฬาท้ังหมด  34 คน 340,050 340,050 340,050 340,050 340,050 นักกีฬาท่ีเข้าร่วม สามารถพัฒนาศักย กองการศึกษา

ด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลให้มี โครงการสามารถ ภาพนักกีฬาสู่ความ

ศักยภาพสามารถ พัฒนาตนเองเป็น เป็นเลิศและได้รับ

เป็นตัวแทนระดับ ตัวแทนระดับเขต คัดเลือกเป็นตัวแทน

เขตและทีมชาติ ฯ ได้ร้อยละ 50 นักกีฬาฯ

1,100,050 1,100,050 1,100,050 1,200,050 1,200,050รวม 5 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารเรียน ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 294,600 อาคารเรียนและ อาคารเรียนมีสภาพ กองการศึกษา

อาคารเรียนและ และอาคารประกอบเรียนและอาคารประกอบ อาคารประกอบ ม่ันคง แข็งแรง ร.ร.ท.2

อาคารประกอบ มีสภาพดี สามารถ ได้แก่ งานร้ือหลังคาและ ท่ีปรับปรุง สามารถใช้จัดกิจ (บ้านลัดกะสัง)

โรงเรียนเทศบาล 2 ใช้จัดการเรียน ฝ้าเพดาน เปล่ียนวัสดุ จ านวน 1 แห่ง กรรมการเรียน

(บ้านลัดกะสัง) การสอนได้อย่างมี มุงหลังคา ฝ้าเพดาน การสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และกระเบ้ืองปูพ้ืน ประสิทธิภาพ

2 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงร้ัว ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม 1,500,000 ร้ัวคอนกรีต โรงเรียนมีร้ัวรอบ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 โดยรอบโรงเรียน เหล็กบริเวณรอบโรงเรียน เสริมเหล็กรอบ ขอบชิด มีความ ร.ร.ท.1

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) และความปลอดภัย เทศบาล 1 ความยาว โรงเรียน ม่ันคง แข็งแรง

ต่อทรัพย์สินของ 334 เมตร สูง 2 เมตร เทศบาล 1 และปลอดภัย

ทางราชการ  (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคาเหล็ก 4,200,000 หลังคาสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

สนามกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาอเนกฯ ขนาดกว้าง 28 เมตร  อเนกประสงค์ มีสนามกีฬาท่ี ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ยาว 40 เมตร จ านวน 1 หลัง สามารถจัดกิจกรรม
เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด จ านวน 1 หลัง ต่าง ๆของโรงเรียน
กิจกรรมได้อย่าง (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ได้อย่างสะดวก
สะดวกและปลอดภัย ปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร  เพ่ือให้มีโรงอาหาร ก่อสร้างโรงอาหาร 4,000,000 โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2  กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ท่ีถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเทศบาล 2 ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ร.ร.ท.2
(บ้านลัดกะสัง) เพียงพอต่อจ านวน ขนาด 260 ท่ีน่ัง จ านวน 1 หลัง มีโรงอาหารท่ีได้

ผู้มาใช้บริการ ขนาดอาคาร มาตรฐานและถูก
16.00 x 22.00 เมตร สุขลักษณะ
(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพ่ือให้เขตโรงเรียน ก่อสร้างร้ัวบริเวณด้านข้าง 5,440,000 ร้ัวคอนกรีต โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 เกิดความชัดเจน และด้านหลังของโรงเรียน เสริมเหล็กรอบ (บ้านลัดกะสัง)  ร.ร.ท.2

(บ้านลัดกะสัง) มีความเป็นระเบียบ จ านวน 1 แห่ง ขนาด โรงเรียน มีร้ัวรอบขอบชิด

เกิดความปลอดภัย สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร เทศบาล 2 ท่ีม่ันคง ปลอดภัย

ในสถานศึกษา ยาว 698.00 เมตร

6 โครงการจ้างท าอัฒจันทร์ เพ่ือให้มีอัฒจันทร์ ท าอัฒจันทร์เชียร์เหล็ก 150,000 อัฒจันทร์เชียร์ โรงเรียนมีอัฒจันทร์ กองการศึกษา

เชียร์กีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 เชียร์กีฬา และให้ สามารถเคล่ือนย้ายได้ กีฬา จ านวน เชียร์กีฬาท่ีได้ ร.ร.ท.1

 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) นักเรียน ครู รวมท้ัง แบบ 5 แถวๆละ 12 คน  3 ชุด มาตรฐาน และ

ผู้ปกครอง มีสถานท่ี จ านวน 3 ชุด ม่ันคงแข็งแรง

ชมการแข่งขันกีฬา (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

และจัดกิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือป้องกันแดด ท ากันสาดหน้าต่างอาคาร 180,695 อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. ศูนย์ท่ี 4 และน้ าฝนสาดเข้า ศพด. ได้แก่ งานเหล็กดัด ท่ีได้รับการ มีหลังคาท่ีสมารถกัน ศพด.ทม.สก.

(ตลาดสระแก้ว) อาคารเรียน มุ้งลวด ประตู-หน้าต่าง ปรับปรุง แดด กันฝน ป้องกัน ศูนย์ท่ี 4

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) จ านวน 1 แห่ง การร่ัวซึมของน้ าได้ (ตลาดสระแก้ว)

อย่างมีประสิทธิภาพ

8 โครงการจ้างจัดท า เพ่ือให้นักเรียนมี จัดท าประตูโรงเรียน 240,000 ประตูทาง โรงเรียนมีประตูทาง กองการศึกษา

ประตูโรงเรียน ความปลอดภัยและ ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร เข้า - ออก เข้า-ออก ท่ีชัดเจน รร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 ควบคุมการเข้า - จ านวน 2 ด้าน โรงเรียน มีความม่ันคง

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ออก ให้เป็นไปด้วย ประตูทางเข้า 1 ชุด จ านวน 2 ชุด ปลอดภัย

ความเรียบร้อย ประตูทางออก 1 ชุด

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือให้โรงเรียนมี ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม 2,200,000 หลังคาคลุมสนาม นักเรียนมีสนาม กองการศึกษา

คลุมสนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่นท่ี เด็กเล่น จ านวน 1 หลัง เด็กเล่น เด็กเล่นในร่มท่ีมี รร.ท.2

โรงเรียนเทศบาล 2 ร่มร่ืนมีความปลอด ขนาด 25 X 25 เมตร จ านวน 1 หลัง ความปลอดภัย

(บ้านลัดกะสัง) ภัยและสวยงาม (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) และสวยงาม

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือก้ันห้องเป็น ก้ันห้องใต้อาคารเรียน 1,000,000 ห้องใต้อาคารเรียน โรงเรียนมีห้อง กองการศึกษา

4/12 (อาคารประถมศึกษา) ห้องพักครู 4/12 อาคารประถมฯ) 4-ธ.ค. ปฏิบัติงานท่ีเป็น ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 ห้องประชุม ขนาดกว้าง 11.10 เมตร จ านวน 3 ห้อง สัดส่วน เพียงพอต่อ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ห้องส านักงานต่างๆ ยาว 16.40 เมตร การปฏิบัติงานและ

จ านวน 1 ห้อง และกว้าง จัดกิจกรรมต่างฯ

4 เมตร ยาว 8.50 เมตร

จ านวน 2 ห้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้อาคาร ศพด. ทาสีอาคารเรียนท้ังภายใน 146,700 อาคารเรียนท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. มีความสวยงาม และภายนอก ได้แก่ ปรับปรุงโดย มีอาคารเรียนท่ี ศพด.ทม.สก.

ศูนย์ท่ี 2  (บ้านลัดกะสัง) สะอาด น่าอยู่ งานขูดล้างสีผนังเดิม, ทาสีให้สวยงาม สวยงาม น่าอยู่ ศูนย์ท่ี 2

เอ้ือต่อการจัดการ งานทาสีน้ าพลาสติกฯ น่าเรียน เอ้ือต่อการ (บ้านลัดกะสัง)

เรียนการสอน งานทาสีน้ ามัน จัดการเรียนการสอน

12 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือใช้ในการจัดการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 498,305 อาคารเรียน ศพด.มีความสวยงาม กองการศึกษา

อาคารเรียน ศพด.ทม.สก. เรียนการสอนและ เรียนหลังท่ี 1,2,3 ได้แก่ ท่ีปรับปรุง เป็นแหล่งค้นคว้าหา ศพด.ทม.สก.

ศูนย์ท่ี 1 (บ้านหนองนกเขา) เป็นแหล่งค้นคว้า งานร้ือถอน,มุงหลังคา จ านวน 1 แห่ง ความรู้และใช้จัด ศูนย์ท่ี 1

หาความรู้ และเพ่ือ ปรับปรุงห้องสมุด,ทาสี การเรียนการสอน 

ความสวยงามของ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ป้องกันการร่ัวซึม

อาคารเรียน ของน้ าในฤดูฝนได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้หลังคาอาคาร เปล่ียนหลังคาและฝ้า 488,000 อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. เรียนของ ศพด. เพดานอาคารเรียน ศพด. ท่ีปรับปรุง มีหลังคาท่ีสามารถกัน ศพด.ทม.สก.

ศูนย์ท่ี 2 (บ้านลัดกะสัง) อยู่ในสภาพดี ได้แก่ งานร้ือหลังคาและ จ านวน 1 แห่ง แดดกันฝนป้องกัน ศูนย์ท่ี 2

ป้องกันน  าร่ัวซึมได้ ฝ้าเพดาน,งานติดต้ังวัสดุ การร่ัวซึมได้อย่างมี

อย่างมีประสิทธิภาพ มุงหลังคา ประสิทธิภาพ

14 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้หลังคาอาคาร เปล่ียนหลังคาและฝ้า 433,250 อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. เรียนของ ศพด. เพดานอาคารเรียน ศพด. ท่ีปรับปรุง มีหลังคาท่ีสามารถ ศพด.ทม.สก.

ศูนย์ท่ี 3 (บ้านหนองกะพ้อ) อยู่ในสภาพดี ได้แก่ งานร้ือหลังคาและ จ านวน 1 แห่ง กันแดดกันฝน ศูนย์ท่ี 3

ป้องกันน  าร่ัวซึมได้ ฝ้าเพดาน,งานติดต้ังวัสดุ ป้องกันการร่ัวซึม

อย่างมี มุงหลังคา ของน้ าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือรองรับเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 2,963,900 อาคารศูนย์พัฒนา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีจะเข้ารับการ เด็กเล็ก จ านวน 1 หลัง เด็กเล็ก ขนาดใหญ่รองรับ

เตรียมความพร้อม ขนาด 81 - 100  คน จ านวน 1 หลัง จ านวนเด็กท่ีเพ่ิม
ท่ีมีจ านวนมากขึ น ตามแบบ สถ.ศพด.3 ข้ึนได้อย่างเพียงพอ

ทุกปี (แบบตอกเสาเข็ม)

16 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ก่อสร้างหลังคา 952,600 หลังคาเช่ือมต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เช่ือมต่ออาคาร ศพด.ทม.สก. เด็กเล็กมีพ้ืนท่ีใน เช่ือมอาคาร อาคาร ศพด. มีพ้ืนท่ีในการท า ศพด.ทม.สก.

ศูนย์ท่ี 2 (บ้านลัดกะสัง) การท ากิจกรรม  (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ศูนย์ท่ี 2 กิจกรรมและจัดการ ศูนย์ท่ี 2

และจัดการเรียน เรียนการสอนได้

การสอนได้อย่าง อย่างเพียงพอ 

เพียงพอ กันแดดกันฝนได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ต่อเติมห้องเรียนจ านวน 489,417 ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ของ ศพด.ทม.สก.ศูนย์ท่ี 4 เด็กเล็กมีห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง จ านวน 2 ห้อง มีห้องเรียนท่ีใช้จัด ศพด.ทม.สก.

(ตลาดสระแก้ว) เพียงพอกับจ านวน (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) การเรียนการสอน ศูนย์ท่ี 4

นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างเพ่ียงพอ

18 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ก้ันห้องเรียนจ านวน 2 284,900 อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. ศูนย์ท่ี 2 เด็กเล็กมีห้องเรียน ห้อง ได้แก่ งานปรับพ้ืนท่ี ศพด.ศูนย์ท่ี 2 มีห้องเรียนท่ีใช้ในการ ศพด.ทม.สก.

(บ้านลัดกะสัง) เพียงพอกับจ านวน งานโครงสร้างวิศวกรรม จ านวน 2 ห้อง จัดการเรียนการสอน ศูนย์ท่ี 2

นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน งานสถาปัตยกรรม อย่างเพ่ียงพอ

19 โครงการก่อสร้าง ท าป้ายช่ือโรงเรียน ร้ือถอนโครงสร้างป้ายเดิม 194,853 ป้ายโรงเรียน ท าให้ป้ายช่ือโรงเรียน กองการศึกษา

ป้ายช่ือโรงเรียน ให้มองเห็นชัดเจน และจัดท าป้ายใหม่ จ านวน 1 ป้าย มีความสวยงาม ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 และสวยงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้นักเรียนมี ท าท่ีล้างหน้าแปรงฟัน 43,500 ท่ีล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศพด.ทม.สก. ศูนย์ท่ี 2 ท่ีล้างหน้าแปรงฟัน ได้แก่ งานปรับพ้ืนท่ี แปรงฟัน มีท่ีล้างหน้าแปรงฟัน ศพด.ทม.สก.

(บ้านลัดกะสัง) อย่างเพียงพอและ ถมดิน วางผังก่อสร้าง ศพด.ทม.สก. เพียงพอและถูก ศูนย์ท่ี 2
ถูกสุขลักษณะ โครงสร้างวิศวกรรม, ศูนย์ท่ี 2 สุขลักษณะ

งานสถาปัตยกรรม

21 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติ เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 1,000,000 ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติ กองการศึกษา

การวิทยาศาสตร์ การทางวิทยา ทางวิทยาศาสตร์ ขนาด ทางวิทยาศาสตร์ การทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 ศาสตร์ท่ีทันสมัย 5 x 9 เมตร จ านวน จ านวน 2 ห้อง ท่ีทันสมัย มีวัสดุ

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในการจัดการเรียน 2 ห้อง เต็มรูปแบบ อุปกรณ์ในการ

การสอน ทดลองและการจัด

การเรียนการสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารมีสภาพ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 150,000 อาคารเรียน อาคารเรียนมีสภาพ กองการศึกษา

อาคารเรียน/อาคารประกอบ ดีห้องส านักงานต่างๆ ได้แก่ งานร้ือถอนฝ้าฯ อาคารประกอบ ม่ันคงแข็งแรงสามารถ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล  ๑ สามารถใช้งานได้ เปล่ียนวัสดุ ฝ้าเพดาน ท่ีปรับปรุง ใช้จัดกิจกรรมการ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 แห่ง เรียนการสอนได้

การบริหารสถานศึกษา) อย่างมีประสิทธิภาพ

23 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างสนาม 500,000 สนามบาสเกต มีสนามบาสเกตบอล กองช่าง

บาสเกตบอล สวนสาธารณะ สะดวกแก่ประชาชน บาสเกตบอล บอลท่ีได้มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

สระแก้ว - สระขวัญ ในการออกก าลังกาย ขนาด 15 x 28 เมตร จ านวน 1 แห่ง ส าหรับบริการ

ในสวนสาธารณะ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ประชาชน 

มีสนามบาสเกต

บอลท่ีได้มาตรฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 10,000,000 สนามฟุตบอล มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

ฟุตบอลหญ้าเทียม สะดวกแก่ หญ้าเทียม หญ้าเทียม ให้ประชาชนท่ัวไป

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชนในการ ขนาด 25 x 42 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน ได้ออกก าลังกาย

ออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

25 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสระว่ายน้ า 25,000,000 สระว่ายน้ า ประชาชนโดยท่ัวไป กองช่าง

สระว่ายน้ ามาตรฐาน ได้มีสระว่ายน้ า มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน มีสระว่ายน้ าส าหรับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ส าหรับกิจกรรม จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง ออกก าลังกาย และ

การออกก าลังกาย (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) สามารถใช้ฝึกหัด

ทางน้ า ท่ีได้ ว่ายน้ าเพ่ือ

มาตรฐาน การกีฬาได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการปรับปรุง เพ่ืออ านวยความ ด าเนินการปรับปรุงสนาม 700,000 สนามเทนนิส มีสถานท่ีส าหรับใช้ กองช่าง

สนามเทนนิส สะดวกแก่ประชาชน เทนนิส จ านวน 2 สนาม จ านวน ออกก าลังกาย

(บริเวณชุมชนเมือง ในการออกก าลังกาย (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) 2 สนาม และเล่นกีฬา

ย่อยท่ี 16) ให้แก่ประชาชน

49,175,525 4,825,195   6,350,000   0 2,700,000รวม 26 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือส่งเสริมการ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 บุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาบุคลากร ส านักปลัด

และทัศนศึกษาดูงาน บริหารราชการตาม พนักงานเทศบาล, เทศบาลสามารถ ให้มีความรู้สามารถ เทศบาล

ในประเทศและหรือ หลักธรรมาภิบาล พนักงานจ้าง,ผู้บริหาร น าหลักธรรมา เสริมสร้างศักยภาพ

ต่างประเทศ ต่อต้านการทุจริต สถานศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ภิบาลไปปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน

และเตรียมความ ฝ่ายสนับสนุนและ งานให้เป็นไป

พร้อมในการเป็น เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ตามวัตถุประสงค์

ต้นแบบการต่อต้าน จ านวน 100 คน เพ่ิมข้ึน

การทุจริต ร้อยละ 80

เสริมสร้างและ

ปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบฯ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือเผยแพร่และ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รู้ถึง ประชาชนได้ทราบ ส านักปลัด

ประชาสัมพันธ์ให้ ท าบุญตักบาตรถวายอาหาร ความส าคัญของ ถึงความเป็นมาของ เทศบาล

ประชาชนได้ทราบ หารเพล ท าความสะอาด วันเทศบาล เทศบาลและเห็นถึง

ถึงความเป็นมาและ ห้องปฏิบัติงาน บริเวณ เพ่ิมมากข้ึน ความส าคัญของ

ความส าคัญเทศบาล สวนสาธารณะ จัดบอร์ด องค์กรปกครอง

แสดงผลงาน ผู้เข้าร่วม ส่วนท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร,สท.

พนักงานเทศบาล

รวมท้ังประชาชน 

ไม่น้อยกว่า 120 คน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข เพ่ือให้บุคลากรของ คณะผู้บริหาร,พนักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร,พนักงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

ทม.สระแก้วได้รับ ลูกจ้างประจ า,พนักงาน ลูกจ้าง,พนักงาน ได้รับความรู้ในหลัก เทศบาล

ความรู้ความเข้าใจ จ้างเทศบาล เข้าร่วม จ้างเทศบาล ค าสอนทางพระพุทธ

ในหลักธรรมค าสอน ปฏิบัติธรรม มีความเข้าใจใน ศาสนามีทัศนคติท่ีดี

ของพุทธศาสนา จ านวน 50 คน หลักธรรมและ ในการอยู่ร่วมกันใน

ดีย่ิงข้ึน สามารถ สามารถน าไปปรับ สังคมมีจิตใจเก้ือกูล 

น าไปปรับใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือซ่ึงกัน

ด าเนินชีวิตประจ า ได้อย่างมีความสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน อุดหนุนให้กับหน่วยงาน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนในเขต หน่วยงานภาครัฐมี ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครอง ของรัฐตามโครงการ เทศบาลฯ ได้รับ ส่วนร่วมในกิจกรรม เทศบาล

ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินด าเนิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ความสะดวกใน การบริหารจัดการ

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ กิจกรรมอันเป็น ช่วยเหลือประชาชนของ การมาติดต่อ ร่วมกันอย่างบูรณา (ท่ีท าการ

อ าเภอเมืองสระแก้ว สาธารณะประโยชน์ องค์กรปกครอง ราชการเพ่ิมข้ึน การ ประชาชนได้รับ ปกครอง

ท่ีอยู๋ในอ านาจหน้า ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ ประโยชน์ในการ อ าเภอเมือง

ท่ีของเทศบาลและ ติดต่อราชการ สระแก้ว)

อ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชนในการ

ติดต่อราชการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการการเลือกต้ังสมาชิก เพ่ือด าเนินการเลือก เพ่ือด าเนินการเลือกต้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหารและ การเลือกต้ังเป็นไป ส านักปลัด

สภาท้องถ่ินหรือ ต้ังสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและ สมาชิกสภา ตามระเบียบถูกต้อง เทศบาล

ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล กรณี เทศบาลครบ ตามกฎหมาย

กรณีครบวาระด ารง ครบวาระด ารงต าแหน่ง จ านวนตามท่ีได้มี เลือกต้ัง

ต าแหน่ง/เลือกต้ัง หรือเลือกต้ังแทน การเลือกต้ัง

แทนต าแหน่งท่ีว่าง ต าแหน่งท่ีว่าง

555,000 555,000 555,000 555,000 555,000รวม 5 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร, พนักงาน, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมการฝึก ผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง ซ้อมมีความรู้ทักษะ เทศบาลมีความรู้ เทศบาล

อาคารส านักงาน มีความรู้ความ เทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถใช้อุปกรณ์ ความเข้าใจเร่ืองการ (งานป้องกันฯ)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ความเข้าใจเร่ือง จ านวน 100 คน ดับเพลิงเได้อย่าง ป้องกันอัคคีภัยและ

การป้องกันอัคคีภัย มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในการ

ตระหนักถึง เข้าใจการปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผนการ

อันตรายท่ีเกิดข้ึน ตามแผนการ อพยพหนีไฟของ

จากอัคคีภัยและมี อพยพหนีไฟของ หน่วยงานมากข้ึน

ความเข้าใจในการ หน่วยงาน 

ปฏิบัติตามแผนการ

อพยพหนีไฟ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

หน้า 227



   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 170,000 170,000 170,000 เจ้าหน้าท่ีประจ า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

ศักยภาพและศึกษาดูงานของ ประจ าศูนย์ อปพร. อปพร.และสมาชิก อปพร. ศูนย์ อปพร.และ ได้ศึกษาเรียนรู้ เทศบาล

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิก อปพร. กิจการ อปพร.ของ (งานป้องกันฯ)

และสมาชิก อปพร.เทศบาล ได้ศึกษาเรียนรู้การ จ านวน 70 คน ทม.สระแก้วเข้า ท่ีอ่ืนน ามาปรับใช้ใน

เมืองสระแก้ว บริหารและพัฒนา รับการฝึกอบรม ทม.สระแก้วได้อย่าง

กิจการ อปพร.ของ พัฒนาศักยภาพ เหมาะสม

อปท.อ่ืนน ามาปรับ ครบ 100% 

ใช้ให้เหมาะสม ของเป้าหมาย

175,000 5,000 175,000 5,000 175,000รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 228



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือให้โรงเรียนมี ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 877,000 โรงเรียนมีระบบ เด็กนักเรียนได้รับรู้ กองการศึกษา

กระจายเสียงและ ระบบการประชา ภายในภายนอกอาคาร เสียงตามสายเพ่ือ ข้อมูลข่าวสารอย่าง

โสตทัศนูปกรณ์ สัมพันธ์เสียงตาม จ านวน 15 จุด และ ส่ือสารกับนักเรียน ท่ัวถึง บุคลากรทาง

ภายในโรงเรียน สายท่ีมีคุณภาพ ติดต้ังชุดโสตทัศนูปกรณ์ และบุคลากรทาง การศึกษาบริหาร

โรงเรียนเทศบาล 1 เด็กนักเรียนได้รับ ภายในอาคารอเนกฯ การศึกษาได้อยาง จัดการได้อย่าง

(หนองกะพ้ออนุสรณ์) รู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ชุด ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ

อย่างท่ัวถึง

0 877,000 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

รวม 1 โครงการ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

          5.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือดูแลบุคลากร ผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตรวจแล้วไม่พบ เทศบาลเมือง กอง

ปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานให้เป็น ลูกจ้างประจ า และ สารเสพติด(ยาบ้า) สระแก้ว สาธารณสุข

กิจกรรมการตรวจปัสสาวะ แบบอย่างท่ีดีให้ พนักงานจ้าง ในปัสสาวะ เป็นเทศบาลสีขาว และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเป็นพ้ืนท่ี รวม 150 คน ร้อยละ 100 ปลอดจากยาเสพติด รพร.สระแก้ว

สีขาวปลอดจากยา รพ.สต.

เสพติดและป้องกัน

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพในหน่วยงาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงระบบบ าบัด เพ่ือให้ระบบบ าบัด ติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสีย 500,000 ปรับปรุงระบบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส านักปลัด

น้ าเสียภายในบริเวณอาคาร น้ าเสียได้มาตรฐาน ขนาดถัง Ø 1.80 เมตร บ าบัดน้ าเสีย ได้มาตรฐานและถูก เทศบาล

ส านักงานเทศบาล และถูกสุขลักษณะ ยาว 4.64 เมตร หรือมี จ านวน 2 แห่ง สุขลักษณะตามหลัก

เมืองสระแก้ว ตามหลักสุขาภิบาล ปริมาตรความจุไม่น้อย สุขาภิบาล

กว่า 10,000 ลิตร 

จ านวน 2 แห่ง 

2 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ การปฏิบัติงานมี กองสาธารณสุข

ยืดอายุการใช้งาน ท่ีอยู่ในความดูแล มีสภาพดี และ ประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ต่างๆ รับผิดชอบของ มีความพร้อม เพ่ิมมากข้ึน

ให้นานข้ึน กองสาธารณสุขฯ ในการใช้งาน

ร้อยละ 90

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

          5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

          5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท าให้มีเคร่ืองมือ กองช่าง

ยืดอายุการใช้งาน ท่ีอยู่ในความดูแล มีสภาพดี และ เคร่ืองจักร ส าหรับ

ครุภัณฑ์ต่างๆ รับผิดชอบของกองช่าง มีความพร้อม ใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้นานข้ึน ในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90 เพ่ิมมากข้ึน

800,000 1,300,000 800,000 800,000 800,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวม 3 โครงการ

หน้า 232



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการออกหน่วยบริการ เพ่ือเสริมสร้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเกิด ท าให้ลดช่องว่าง ส านักปลัด

ประชาชนเคล่ือนท่ี ความเข้าใจ สร้าง พนักงานเทศบาลออกไป ความเข้าใจและ สร้างความสามัคคี เทศบาล

ความสัมพันธ์แลก รับฟังความคิดเห็นและ มีความสัมพันธ์ท่ีดี ได้รับทราบปัญหาท่ี

เปล่ียนความคิดเห็น ให้บริการประชาชน ตลอดจนให้ความ  ่แท้จริงสามารถร่วม

ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้านต่างๆ เช่น ทะเบียน ร่วมมือในการแก้ กันแก้ไขได้ตรงความ

ระหว่างเทศบาล ราษฎร์ จัดเก็บภาษี ไขปัญหาต่างๆ ต้องการ ประชาชน

กับประชาชน รวม การตรวจสุขภาพฯ เพ่ิมข้ึน ได้รับบริการอย่าง

ท้ังการให้บริการ จ านวน 21 ชุนชน ท่ัวถึงมีความพอใจ

อย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

หน้า 233



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้คณะกรรม ฝึกอบรมคณะกรรมการ 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน กอง

เพ่ิมศักยภาพ การชุมชนและผู้ท่ี ชุมชนและท่ีปรึกษาคณะ ชุมชน /ท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษาฯ มี สวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน เก่ียวข้องได้เพ่ิมพูน กรรมการชุมชน จ านวน คณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ

ความรู้และทักษะ 21 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น ชุมชนมีความรู้ ในการเป็นผู้น าได้ดี 

การบริหารจัดการ ความสามารถใน สามารถท างานเป็น

งานชุมชนและการ การเป็นผู้น าได้ดี ทีมและบริหารจัด

ท างานร่วมกันเป็น ร้อยละ 70 การงานในชุมชนได้

ทีมกระตุ้นให้เกิด อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดใหม่ๆ

และความรู้ท่ีได้

ไปปรับใช้ฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 234



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือแจ้งแนวทาง ด าเนินการประชุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถน าปัญหา กอง

ท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผน รับทราบปัญหา ประชาคมท้องถ่ินใน ประชาคมและ ความต้องการข้อมูล ยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถ่ิน ความต้องการของ ภาพรวมระดับเมือง โดย ตัวแทนชุมชน กิจกรรม/โครงการ และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี คณะกรรมการพัฒนาฯ, ครบทุกชุมชน ท่ีได้จากประชาคม งบประมาณ

เพ่ือน ามาก าหนด สัดส่วนประชาคมท้องถ่ิน, ร้อยละ 80 มาวิเคราะห์และ

แนวทางการจัดท า ประชาชนโดยท่ัวไป บรรจุในแผนพัฒนา

รวมถึงการเพ่ิมเติม และบุคลากรของหน่วย ของ ทม.สระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งานท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 235



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมและศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ ด าเนินการจัดอบรมและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ กอง

ดูงานเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ศึกษาดูงานให้แก่ มีความรู้ความเข้า ท่ีได้รับไปถ่ายทอด ยุทธศาสตร์

ความเข้าใจการจัดท าแผน บทบาทหน้าท่ีในการ คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ี ใจในการจัดท า ให้กับประชาชน และ

ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน บูรณาการแผนชุม จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนชุมชนสู่แผน ในชุมชนและ งบประมาณ

อย่างย่ังยืน ชนร่วมกันระหว่าง ตัวแทนชุมชนในเขต ทม. พัฒนาท้องถ่ิน สามารถด าเนินการ

ชุมชนกับเทศบาล สระแก้ว และเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมมากข้ึน จัดท าแผนชุมชนได้

และมีส่วนร่วมเพ่ือ ของ ทม.สระแก้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้อง มากข้ึน

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000รวม 4 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 236



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล เพ่ือสร้างความ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร กองการศึกษา

จังหวัดสระแก้ว สามัคคีของคณะ เทศบาล,พนักงาน สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาลทุกคน พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีความพึงพอใจ มีความสมัครสมาน

พนักงานเทศบาล ในการจัดการ สามัคคี มีสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ แข่งขันกีฬา ร่างกายสมบูรณ์

และปลูกฝังค่านิยม ร้อยละ 80 แข็งแรง

ท่ีดีต่อการกีฬา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

รวม 1 โครงการ

                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

         5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

หน้า 237



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ เพ่ือให้เกิดความ ก่อสร้างร้ัว คสล. 1,100,000 ร้ัว คสล.ล้อมรอบ ท าให้อาคารอเนก กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์เพ่ือ ปลอดภัยเป็น ขนาดสูง 2.00 เมตร อาคารอเนก ประสงค์มีความ

การกีฬาและสันทนาการ ระเบียบเรียบร้อย ยาว 216.00 เมตร ประสงค์เพ่ือการ ปลอดภัยและมี

เทศบาลเมืองสระแก้ว และมีภูมิทัศน์ท่ี (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) กีฬาและ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

สวยงามรอบอาคาร สันทนาการ

2 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ เพ่ือให้เกิดความ ก่อสร้างร้ัว คสล. 1,100,000 ร้ัว คสล.ล้อมรอบ ท าให้อาคารอเนก กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์เพ่ือ ปลอดภัยเป็น ขนาดสูง 2.00 เมตร อาคารอเนก ประสงค์มีความ

การกีฬาและสันทนาการ ระเบียบเรียบร้อย ยาว 200.00 เมตร ประสงค์เพ่ือการ ปลอดภัยและมี

เทศบาลเมืองสระแก้ว และมีภูมิทัศน์ท่ี (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) กีฬาและ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

สวยงามรอบอาคาร สันทนาการ

    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
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    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี 1,062,000 อาคารส านักงาน อาคารส านักงาน ส านักปลัด

ทาสีอาคารส านักงาน  ส านักงานและร้ัว อาคารส านักงานเทศบาล และร้ัวได้รับการ และร้ัวอยู่ในสภาพดี เทศบาล

และร้ัวส านักงานเทศบาล  ให้อยู่ในสภาพดี จ านวน 1 หลัง และร้ัว ปรับปรุงให้ดีข้ึน มีความเหมาะสมต่อ

เมืองสระแก้ว เหมาะสมต่อการ ส านักงานเทศบาลเมือง มีความสวยงาม การปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเกิดภาพ สระแก้ว จ านวน 1 แห่ง ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ลักษณ์ท่ีดี ราชการพึงพอใจ

4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 200,000 มีห้องน้ า ประชาชนท่ีมาติดต่อ กองช่าง

ห้องน้ า (อบจ.เดิม) ห้องน้ าให้มี อาคารห้องน้ า (อบจ.เดิม) ท่ีถูกสุขอนามัย ราชการมีห้องน้ า

สุขอนามัยท่ีดี จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 หลัง ท่ีถูกสุขอนามัยใช้ 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 239



   

    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอาคาร คสล. 10,000,000 อาคารท่ีท าการ ผู้มาติดต่อราชการ กองช่าง

ป้องกันและบรรเทา ผู้มาติดต่อราชการ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง งานป้องกันฯ ได้รับความสะดวก

สาธารณภัย ได้รับความสะดวก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) 2 ช้ัน สบายและเจ้าหน้าท่ี

เทศบาลเมืองสระแก้ว มีสถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีส าหรับ

ท่ีทันสมัยเพียงพอ ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ

6 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 2,600,000 อาคารมีความ มีอาคารท่ีมีความ กองช่าง

อาคารท่ีว่าการอ าเภอ ให้มีความปลอดภัย อาคารท่ีว่าการอ าเภอ ปลอดภัยสามารถ พร้อมในการใช้งาน

เมืองสระแก้ว (เดิม) และใช้งานได้อย่าง เมืองสระแก้ว (เดิม) ใช้งานได้อย่าง และจัดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง มีประสิทธิภาพ ต่าง ๆ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ร้อยละ 100

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 1,100,000 อาคารกองช่าง มีอาคารท่ีมีความ กองช่าง

คสล. (อาคารกองช่าง ให้มีความปลอดภัย อาคารกองช่าง อบจ. ท่ีปรับปรุงจ านวน พร้อมในการใช้งาน

อบจ. สระแก้ว เดิม) และใช้งานได้อย่าง สระแก้ว (เดิม) 1 หลัง และจัดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง ต่าง ๆ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

8 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 1,400,000 อาคารท่ีปรับปรุง อาคารมีความปลอด กองช่าง

คสล. (อาคารส านักงานท่ีดิน ให้มีความปลอดภัย อาคาร คสล. (สนง.ท่ีดิน จ านวน ภัยสามารถใช้งานได้

อ าเภอเมืองสระแก้ว เดิม) และใช้งานได้อย่าง เมืองสระแก้ว) เดิม 1 หลัง อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง และมีอาคารใช้ใน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) การจัดกิจกรรม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี
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    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 225,000 อาคาร คสล. อาคารมีความปลอด กองช่าง

คสล. บริเวณ อบจ.เดิม ให้มีความปลอดภัย อาคาร คสล. ขนาด ท่ีปรับปรุง ภัยสามารถใช้งานได้

และใช้งานได้อย่าง 5.00 x 9.00 เมตร จ านวน 1 หลัง อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 หลัง และมีอาคารใช้ใน

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) การจัดกิจกรรม

10 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 600,000 อาคาร อบจ. มีอาคารท่ีมีความ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีความปลอดภัย อาคาร อบจ.หลังเก่า หลังเก่าท่ีปรับปรุง พร้อมในการใช้งาน

สระแก้ว (หลังเก่า) และใช้งานได้อย่าง จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 หลัง และจัดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ต่าง ๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ด าเนินการปรับปรุง 2,200,000 อาคารหอประชุม มีหอประชุมท่ีได้ กองช่าง

หอประชุม (อบจ.) เดิม ส าหรับประชุมและ อาคารหอประชุม (อบจ. (อบจ.เดิม) มาตรฐาน และ

จัดกิจกรรมต่างๆ เดิม) จ านวน 1 หลัง ท่ีปรับปรุง สามารถใช้จัด

ของประชาชน (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) จ านวน 1 หลัง กิจกรรมต่างๆ ได้

12 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เพ่ือให้มีสถานท่ี ด าเนินการปรับปรุง 300,000 โรงจอดรถ ผู้มาติดต่อราชการ กองช่าง

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด จอดรถส าหรับ ซ่อมแซมโรงจอดรถ จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีจอดรถ

สระแก้ว เดิม) ประชาชนท่ีมาใช้ จ านวน 1 หลัง เพียงพอ

บริการให้เพียงพอ

13 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครุภัณฑ์ต่างๆ ท าให้มีเคร่ืองมือ กองช่าง

ยืดอายุการใช้งาน ท่ีอยู่ในความดูแล อยู่ในสภาพดี เคร่ืองจักรส าหรับใช้

ครุภัณฑ์ต่างๆ รับผิดชอบของกองช่าง พร้อมใช้งาน ในการปฏิบัติงานมี

ให้นานข้ึน ร้อยละ 90 ประสิทธิภาพมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

                เพ่ือสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในกิจการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม 35,000,000 อาคารหอประชุม ทม.สระแก้ว มีสถาน ส านักปลัด

หอประชุมเทศบาล งานของเทศบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว ทม.สระแก้ว ท่ีส าหรับการจัดประชุม เทศบาล

เมืองสระแก้ว และใช้ส าหรับจัด จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 หลัง สัมมนาและการจัด

กิจกรรมสาธารณะ (ตามแบบ แปลน ทม.สระแก้ว) กิจกรรมสาธารณะ

15 โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง 76,000 ฝ้าเพดานห้อง ฝ้าเพดานห้องปฏิบัติ ส านักปลัด

ห้องปฏิบัติงานรองนายก ปฏิบัติงานให้มี ปฏิบัติงานรองนายกฯ ปฏิบัติงานได้รับ งานได้รับการปรับ เทศบาล

เทศมนตรีเมืองสระแก้ว ความเรียบร้อย ช้ัน 2 จ านวน 1 ห้อง การปรับปรุง ปรุงให้ดีข้ึนมีความ

สวยงามเหมาะสม (ตามแบบ แปลน ทม.สระแก้ว) จ านวน 1 ห้อง สวยงามเหมาะสม

ต่อการปฏิบัติงาน

54,201,000 1,562,000 500,000 1,600,000 1,600,000รวม 15 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 244



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 370,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

ถนนหนองปรือ แยกซอย 2 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

เช่ือมซอย 2/1 ในการสัญจรไป-มา ยาว 138.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็วปลอดภัย ท่ี 4 

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน ช่วยแก้ปัญหา (บ้านใหม่

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกัน ฝุ่นละออง คลองปูน)

เพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

2 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 785,000 สามารถลด การระบาย แผนชุมชน กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 17 น้ าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร ปัญหาน้ าท่วม เป็นไปอย่างมี เมืองย่อย

ซอย 5 ในเขตเทศบาล จ านวน 228 ท่อน ขังในพ้ืนท่ีและ ประสิทธิภาพ ท่ี 9

(ซอยร้านอาหารยายเต็ม) เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยจาก (บ้านหลัง

จ านวน 17 บ่อ น้ าท่วมขัง สุขศาลา)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

หน้า 245



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 1,463,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ในการสัญจรไป-มา ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 20

ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 และเพ่ือให้มีถนน ยาว 81.00 เมตร เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (บ้านรัตนะ

(โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง 2 หลังวัด

เพ่ิมมากข้ึน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหา สระแก้ว)

ยาว 63.00 เมตร  ฝุ่นละออง

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 3 กว้าง 4 เมตร

ยาว 51.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 4 กว้าง 4 เมตร

ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 245

หน้า 246



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(ต่อ) โครงการปรับปรุงผิวจราจร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 

ASPHALT CONCRETE ASPHALT CONCRETE

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 

ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 900 ตร.ม. พร้อมวางท่อ 

(โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø

0.40 เมตร 350 ท่อน

และบ่อพัก คสล. 25 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

4 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 357,000 สามารถลด การระบาย แผนชุมชน กองช่าง

คสล. ถนนเทศบาล 19 น้ าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร ปัญหาน้ าท่วม เป็นไปอย่างมี เมืองย่อย

ซอย 1 (บ้านรองวิเชียร) ในเขตเทศบาล จ านวน 132 ท่อน ขังในพ้ืนท่ีและ ประสิทธิภาพ ท่ี 16

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. 10 บ่อ ป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยจาก (ตลาด

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) น้ าท่วมขัง สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 247



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 450,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

แยกถนนหนองนกเขา สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

ซอย 20 ในการสัญจรไป-มา ยาว 165 เมตร  ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 2

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (บ้านหนอง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน น้ าไม่ท่วมขัง นกเขา-

เพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ช่วยแก้ปัญหา พีทีที)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ฝุ่นละออง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 700,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง
ถนนบ้านใหม่คลองปูน สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

ซอย 4 เช่ือมซอย 8 ในการสัญจรไป-มา ยาว 270.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 4

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมี เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (บ้านใหม่

ท่ีได้มาตรฐาน พ้ืนท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย น้ าไม่ท่วมขัง คลองปูน)

เพ่ิมมากข้ึน กว่า 1,080 ตารางเมตร ช่วยแก้ปัญหา

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)  ฝุ่นละออง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 248



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 859,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 7 สะดวกแก่ประชาชน ตอนท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

สวนเกษตรอินทรีย์ ซอย 1 ในการสัญจรไป-มา ยาว 150 เมตร ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 12

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (บ้าน

ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร น้ าไม่ท่วมขัง คลองจาน)

เพ่ิมมากข้ึน ยาว 133 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

หนา 0.15 เมตร หรือมี ฝุ่นละออง

พ้ืนท่ี คสล.รวมกันไม่

น้อยกว่า 1,132 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 249



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 434,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 7 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

สวนเกษตรอินทรีย์ ซอย 3 ในการสัญจรไป-มา ยาว 138 เมตร ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 12

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (บ้าน

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน น้ าไม่ท่วมขัง คลองจาน)

เพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. ช่วยแก้ปัญหา

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ฝุ่นละออง

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 1,500,000 สามารถลด การระบาย แผนชุมชน กองช่าง

 (คสล.) ถนนเทศบาล 2 น้ าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร ปัญหาน้ าท่วม เป็นไปอย่างมี เมืองย่อย

เช่ือมถนนเทศบาล 6 ในเขตเทศบาล จ านวน 390 ท่อน ขังในพ้ืนท่ีและ ประสิทธิภาพ ท่ี 20

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยจาก (สระแก้ว

จ านวน 27 บ่อ น้ าท่วมขัง สระขวัญ 2)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 250



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 260,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

แยกถนนสุวรรณศร สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

(ซอยข้างคูโบต้า) ในการสัญจรไป-มา ยาว 78 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็วปลอดภัย ท่ี 7

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน น้ าไม่ท่วมขัง (ศูนย์การค้า

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน ช่วยแก้ปัญหา สระแก้ว

เพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ฝุ่นละออง เมืองทอง)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

11 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 2,187,000 สามารถลด การระบาย แผนชุมชน กองช่าง

ถนนเทศบาล 26 น้ าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร ปัญหาน้ าท่วม เป็นไปอย่างมี เมืองย่อย

บ้านค าเจริญ ในเขตเทศบาล จ านวน 819 ท่อน ขังในพ้ืนท่ีและ ประสิทธิภาพ ท่ี 1

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. ป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยจาก (บ้านค า

จ านวน 55 บ่อ น้ าท่วมขัง เจริญ)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 251



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนนดิน 189,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 10 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวก เมืองย่อย

เช่ือมถนนเล่ียงเมืองสระแก้ว ในการสัญจรไป-มา ยาว 145.00 เมตร เพ่ิมข้ึน รวดเร็ว  ท่ี 8 บ้าน

และเพ่ือให้มีถนน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ปลอดภัย (เนินรัตนะ

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม. 1 เนินกลอย)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนนดิน 220,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง

แยกถนนสุวรรณศร สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวก เมืองย่อย

(ข้างป๊ัม ปตท. หนองนกเขา) ในการสัญจรไป-มา ยาว 325.00 เมตร เพ่ิมข้ึน รวดเร็ว  ท่ี 2

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.20 เมตร ปลอดภัย (บ้านหนอง

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร นกเขา-

ไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม. พีทีที)

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 252



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 500,000 สามารถลด การระบาย แผนชุมชน กองช่าง

คสล. แยกถนนเทศบาล 27 น้ าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร ปัญหาน้ าท่วม เป็นไปอย่างมี เมืองย่อย

(ซอยน้ าด่ืมมาลี) ในเขตเทศบาล จ านวน 186 ท่อน ขังในพ้ืนท่ีและ ประสิทธิภาพ ท่ี 21

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. 13 บ่อ ป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยจาก (บ้านหนอง

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) น้ าท่วมขัง กะพ้อ)

15 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 525,000 อาคารท่ีท าการ ประชาชนมี แผนชุมชน กองช่าง

ท่ีท าการชุมชน ส าหรับประชุมและ 1 ช้ัน กว้าง 7 เมตร ชุมชน จ านวน สถานท่ีส าหรับ เมืองย่อยท่ี

เมืองย่อยท่ี 16 จัดกิจกรรมต่างๆ ยาว 15 เมตร 1 หลัง จัดกิจกรรม 16 ตลาด

ของประชาชน จ านวน 1 หลัง สาธารณะต่างๆ สระแก้ว

16 โครงการก่อสร้างเวที เพ่ือให้มีเวทีท่ีได้ ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ 700,000 มีเวทีอเนก ประชาชน แผนชุมชน กองช่าง

อเนกประสงค์ มาตรฐานในการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ประสงค์ใช้จัด มีเวทีส าหรับ เมืองย่อย

บ้านเอ้ืออาทร จัดกิจกรรมของ ยาว 20.00 เมตร กิจกรรมใน ใช้จัดกิจกรรม ท่ี 19 บ้าน

ประชาชน จ านวน 1 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง สาธารณะ เอ้ืออาทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 253



        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 646,000 ประชาชนมีถนนท าให้การจราจร แผนชุมชน กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก เมืองย่อย

แยกถนนเทศบาล 21 ในการสัญจรไป-มา ยาว 106 เมตร ใช้สัญจรไป-มา  รวดเร็ว ท่ี 7

มีถนนท่ีได้ หนา 0.15 เมตร เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย (ศูนย์การค้า

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน น้ าไม่ท่วมขัง สระแก้ว

และป้องกันน้ าท่วม ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. ช่วยแก้ปัญหา เมืองทอง)

ขังถนนในฤดูฝน พร้อมวางท่อระบายน้ า ฝุ่นละออง

คสล.ขนาดØ 0.40 เมตร

จ านวน 98 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. 7 บ่อ

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

2,022,000 3,847,000 1,500,000 3,071,000 1,705,000รวม 17 โครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 253

หน้า 254



        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังและปรับปรุง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังและปรับปรุง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนหอกระ ประชาชน แผนชุมชน กอง

หอกระจายข่าวประจ า ข่าวสารให้ หอกระจายข่าว จายข่าวท่ีติด ได้รับรู้ข้อมูล เมืองย่อย ยุทธศาสตร์

หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนได้ ระบบเสียงตามสาย ต้ัง/ปรับปรุง ข่าวสารท่ีเป็น ท่ี 1 - 21 และ

รับทราบ ท้ัง 21 ชุมชน ให้ใช้งานได้ ปัจจุบันและ งบประมาณ

ครบทุกชุมชน ทันต่อ

เหตุการณ์

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

รวม 1 โครงการ 

แบบ ผ.02/1
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                               รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นการเช่ือม จัดการแข่งขันกีฬาในเขต 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนท่ี ได้ประสบการณ์ แผนชุมชน กองการ

ต้านยาเสพติด ความสามัคคีและ เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จากการเล่น เมืองย่อย ศึกษา

"เทศบาลเมืองสระแก้ว" ใช้เวลาว่างให้เกิด เช่น ฟุตบอล,ตะกร้อ มีความพึงพอใจ กีฬา รู้แพ้ ท่ี 20

ประโยชน์ต่อตนเอง วอลเลย์บอล,เปตอง, ร้อยละ 80 รู้ชนะ รู้อภัย (สระแก้ว-

เปิดโอกาสให้ และกีฬาพ้ืนบ้านชนิดต่างๆ ประชาชนมี สระขวัญ 2)

ประชาชนได้เล่น สุขภาพร่างกาย

กีฬาห่างไกล ท่ีแข็งแรง 

ยาเสพติด สุขภาพ มีความสามัคคี

ร่างกายแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพ่ิมขีดความสามารถสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนาธรรม

        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02/1
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                               รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพ่ิมขีดความสามารถสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนาธรรม

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี แผนชุมชน กองการ

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ขนบธรรมเนียม เมืองสระแก้ว จ านวน ของผู้เข้าร่วม ความภาคภูมิใจ เมืองย่อย ศึกษา

ประเพณีของไทย 200 คน ร่วมท าบุญ กิจกรรมมีความ และร่วมอนุรักษ์ ท่ี 16

ให้คงอยู่สืบไป ตักบาตรในวันข้ึนปีใหม่ พึงพอใจในการ ประเพณีไทย (ตลาด

จัดงาน ให้คงอยู่สืบไป สระแก้ว)

3 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 350,000    350,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ 80 ประชาชนมี แผนชุมชน กองการ

ประเพณีวันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียม เมืองสระแก้ว จ านวน ของผู้เข้าร่วม ความภาคภูมิใจ เมืองย่อย ศึกษา

ประเพณีของไทย 300 คน เข้าร่วมงาน กิจกรรมมีความ และร่วมอนุรักษ์ ท่ี 10

ให้คงอยู่สืบไป ประเพณีวันสงกรานต์ พึงพอใจในการ ประเพณีไทย (บ้านเนิน

จัดงาน ให้คงอยู่สืบไป รัตนะ 2)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 257



                               รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพ่ิมขีดความสามารถสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนาธรรม

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี แผนชุมชน กองการ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขนบธรรมเนียม เมืองสระแก้ว จ านวน ของผู้เข้าร่วม ความภาคภูมิใจ เมืองย่อย ศึกษา

ประเพณีของไทย 200 คน เข้าร่วมงาน กิจกรรมมีความ และร่วมอนุรักษ์ ท่ี 11

ให้คงอยู่สืบไป ประเพณีแห่เทียนพรรษา พึงพอใจในการ ประเพณีไทย (สระแก้ว-

จัดงาน ให้คงอยู่สืบไป สระขวัญ 1)

5 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี แผนชุมชน กองการ

ประเพณีลอยกระทง ขนบธรรมเนียม เมืองสระแก้ว จ านวน ของผู้เข้าร่วม ความภาคภูมิใจ เมืองย่อย ศึกษา

ประเพณีของไทย 450 คน เข้าร่วมงาน กิจกรรมมีความ และร่วมอนุรักษ์ ท่ี 20

ให้คงอยู่สืบไป ประเพณีลอยกระทง พึงพอใจในการ ประเพณีไทย (สระแก้ว-

จัดงาน ให้คงอยู่สืบไป สระขวัญ 2)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 258



                               รวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพ่ิมขีดความสามารถสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนาธรรม

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี แผนชุมชน กองการ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียม เมืองสระแก้ว จ านวน ของผู้เข้าร่วม ความภาคภูมิใจ เมืองย่อย ศึกษา

ประเพณีของไทย 200 คน เข้าร่วมงาน กิจกรรมมีความ และร่วมอนุรักษ์ ท่ี 11

ให้คงอยู่สืบไป สืบสานประเพณีฯ พึงพอใจในการ ประเพณีไทย (สระแก้ว-

จัดงาน ให้คงอยู่สืบไป สระขวัญ 1)

960,000 930,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000รวม 6 โครงการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 259



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 5,065,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร โยธาธิการ

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก และผังเมือง

ถนนเทศบาล 29 ในการสัญจรไป-มา 4.00 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็วปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว

เพ่ือให้มีถนนท่ีได้ ยาว 542 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

มาตรฐานเพ่ิมขึ น หนา 0.15 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

และป้องกันน  าท่วม หรือมีพื นท่ี คสล. ฝุ่นละออง

ขังถนนในฤดูฝน รวมกันไม่น้อยกว่า 

2,168 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบาย

น  าขนาด Ø 0.40 

เมตร 1,016 ท่อน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02/2
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

(ต่อ) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และบ่อพัก คสล. 

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. จ านวน 66 บ่อ

ถนนเทศบาล 29 (ตามแบบแปลน

 ทม.สระแก้ว)

2 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือเป็นการป้องกัน ด าเนินการก่อสร้าง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ลดปัญหาน  าท่วม ท าให้การระบาย ก.บ.จ.

ระบายน  าหลักและระบบ น  าท่วมขังในเขต ระบบระบายน  าหลัก ในพื นท่ี น  าเป็นไปอย่างมี โยธาธิการ

ป้องกันน  าท่วมพื นท่ีชุมชน เทศบาล และระบบป้องกัน ทม.สระแก้ว ประสิทธิภาพ และผังเมือง

เมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว น  าท่วมพื นท่ีชุมชน ร้อยละ 90 น  าไม่ท่วมขัง จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว  

จ านวน 1 แห่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ สายทางท่ี 1 3,200,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร อบจ.สระแก้ว
ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ถนนเทศบาล 7 ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก
สายทางท่ี 1 และสายทางท่ี 2 ในการสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็วปลอดภัย 
เทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือให้มีถนนท่ีได้ ASPHALT CONCRETE เพ่ิมขึ น ช่วยแก้ปัญหา

มาตรฐานเพ่ิมขึ น ขนาดกว้าง 6 เมตร ฝุ่นละออง
ยาว 750 เมตร
หนา 0.05 เมตร
สายทางท่ี 2 
ถนนเทศบาล 33/3 

ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 330 เมตร
หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

(ต่อ) โครงการปรับปรุงผิวจราจร หรือมีพื นท่ี ASPHALT

ASPHALT CONCRETE CONCRETE รวมกันไม่

สายทางท่ี 1 และสายทางท่ี 2 น้อยกว่า 6,480 ตร.ม.

เทศบาลเมืองสระแก้ว (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความ ปรับปรุงผิวจราจร 5,100,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร อบจ.สระแก้ว
ASPHALT CONCRETE สะดวกแก่ประชาชน ASPHALT CONCRETE ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก
แยกถนนเทศบาล 7 ในการสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็วปลอดภัย 

เพ่ือให้มีถนนท่ีได้ ยาว 2,569 เมตร เพ่ิมขึ น ช่วยแก้ปัญหา
มาตรฐานเพ่ิมขึ น หรือมีพื นท่ี ASPHALT ฝุ่นละออง

CONCRETE รวมกันไม่

น้อยกว่า 9,992 ตร.ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

208,265,000 205,100,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000รวม 4 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 จัดซื อพร้อมติดตั งโครงการ เพ่ืออ านวยความ จัดซื อพร้อมติดตั ง 4,494,000 จ านวนโคมไฟ ท าให้มีแสงสว่าง อบจ.สระแก้ว

โคมไฟถนนพลังงานแสง สะดวกให้กับ โคมไฟถนนพลังงาน พลังงานแสง เพียงพอในการท า

อาทิตย์ (บัญชีนวัตกรรมไทย ประชาชนท่ีมาท า แสงอาทิตย์ อาทิตย์ ท่ีติดตั ง กิจกรรมภายใน

รหัส 07010014) กิจกรรมภายใน ในสวนสาธารณะ ในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะสระแก้ว - สวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ สระแก้ว-สระขวัญ

สระขวัญ สระแก้ว-สระขวัญ จ านวน 60 ชุด

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02แบบ ผ.02/2
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

2 จัดซื อพร้อมติดตั งโครงการ เพ่ืออ านวยความ จัดซื อพร้อมติดตั ง 898,800 จ านวนโคมไฟ ท าให้มีแสงสว่าง อบจ.สระแก้ว

โคมไฟถนนพลังงานแสง สะดวกให้กับ โคมไฟถนนพลังงาน พลังงานแสง เพียงพอในการท า

อาทิตย์ (บัญชีนวัตกรรมไทย ประชาชนท่ีมาท า แสงอาทิตย์ อาทิตย์ ท่ีติดตั ง กิจกรรมต่าง ๆ

รหัส 07010014) กิจกรรมบริเวณ รอบสระน  า รอบสระน  า โดยรอบบริเวณ

รอบสระน  าหนองกะพ้อ โดยรอบสระน  า หนองกะพ้อ หนองกะพ้อ สระน  าหนองกะพ้อ

หนองกะพ้อ จ านวน 12 ชุด

3 จัดซื อพร้อมติดตั งโครงการ เพ่ืออ านวยความ จัดซื อพร้อมติดตั ง 449,400 จ านวนโคมไฟ ท าให้มีแสงสว่าง อบจ.สระแก้ว

โคมไฟถนนพลังงานแสง สะดวกให้กับ โคมไฟถนนพลังงาน พลังงานแสง เพียงพอในการท า

อาทิตย์ (บัญชีนวัตกรรมไทย ประชาชนท่ีมาท า แสงอาทิตย์ อาทิตย์ ท่ีติดตั ง กิจกรรมต่าง ๆ

รหัส 07010014) กิจกรรมบริเวณ รอบสระน  า รอบสระน  า โดยรอบบริเวณ

รอบสระน  าเนินสมบูรณ์ โดยรอบสระน  า เนินสมบูรณ์ เนินสมบูรณ์ สระน  าเนินสมบูรณ์

เนินสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด

5,842,200 0 0 0 0รวม 3 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 265



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพ่ือส่งเสริมการเรียน จัดท าห้องเรียน 3,600,000 นักเรียนและ โรงเรียนมีห้อง อบจ.สระแก้ว

(Smart Class Room) รู้และการส่ือสาร อัจฉริยะ บุคลากรทางการ เรียนท่ีมีคุณภาพ

ระหว่างครู นักเรียน ให้กับโรงเรียน ศึกษา ได้เรียนรู้ มีวัสดุ อุปกรณ์

ผ่านระบบเทคโนโลยี เทศบาล 1 เทคโนโลยี ทันสมัยขับเคล่ือน

ท่ีทันสมัยและมี (หนองกะพ้อ) ท่ีทันสมัย ให้เกิดการเรียนรู้

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 อย่างต่อเน่ือง

3,600,000     

               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รวม 1 โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว
        4.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

หน้า 266



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือให้การจัด ก่อสร้างหลังคาคลุม 3,600,000 หลังคาคลุมลาน โรงเรียนมีสถานท่ี อบจ.สระแก้ว

คลุมลานอเนกประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ และ ลานอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ รองรับการจัดกิจ

โรงเรียนเทศบาล 2 การจัดการเรียน ขนาด 25x35 เมตร จ านวน 1 แห่ง กรรมต่างๆและ

(บ้านลัดกะสัง) การสอนของ ร.ร. (ตามแบบแปลน จัดการเรียนการ

มีประสิทธิภาพ ทม.สระแก้ว) สอนอย่างเพียงพอ

3,600,000     

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว
   และยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

หน้า 267



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยายไม่น้อยกว่า 40,000 กองช่าง

และการโยธา 30 เท่า จ านวน 1 ชุด

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก 5,000 กองช่าง

และการโยธา ความยาว 5 เมตร จ านวน 1 อัน

3 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ สัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 กองช่าง

และการโยธา วิทยุ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 25 ชุด

ปีละ 5 ชุด 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ มีขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ 22,000 22,000 22,000 กองช่าง

ไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า ,มีแผ่นบังคับโซ่ยาว

ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง

5 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย (แบบมือถือ) ขนาด 9 น้ิว 6,400 6,400 6,400 กองช่าง

และการโยธา ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 

1,800 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

หน้า 268



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าไหล่ทาง (แบบฟาร์มแทรกเตอร์) 3,200,000 กองช่าง

ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคล่ือน 4 ล้อ มีขนาด

ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า

7 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 850,000 กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ (Cab) ขนาด 1 ตัน 713,000 กองช่าง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

9 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไร้สาย พร้อมแบตเตอร่ี 10,000 10,000

และการโยธา ขนาด 18 โวลต์ จ านวน 2 เคร่ือง กองช่าง

(ราคาท้องตลาด)

หมวด ประเภท
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน

หน้า 269



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย 2,126,000 กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

11 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ดีเซล (รถบรรทุกน้ า) 2,563,000 กองช่าง

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า

จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

12 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ) 3,800,000 กองช่าง

และการโยธา เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

มีก าลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

(ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 270



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย (ขนาด 4 น้ิว) 7,000 7,000 7,000 กองช่าง

และการโยธา จ านวน 2 เคร่ือง (ราคาท้องตลาด)

14 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทก อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 6,500 6,500 6,500 กองช่าง

และการโยธา 1,200 รอบ/นาที จ านวน 1 ตัว

(ราคาท้องตลาด)

15 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว 5,000 5,000 5,000 กองช่าง

และการโยธา (ราคาท้องตลาด)

16 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 กองช่าง

และการโยธา ชุมชนเมืองย่อยท่ี 16 จ านวน 10 เคร่ือง

ได้แก่ อุปกรณ์บริหารขา สะโพก หัวไหล่

ข้อเข่า แขน ฝ่าเท้า ยืดหลังเอว ฯลฯ

17 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 กองช่าง

และการโยธา บ้านเอ้ืออาทร จ านวน 10 เคร่ือง

ได้แก่ อุปกรณ์บริหารขา สะโพก หัวไหล่

ข้อเข่า แขน ฝ่าเท้า ยืดหลังเอว ฯลฯ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 271



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 แผนงานอุสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทก (แบบไร้สาย) จ านวน 2 ตัว 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

และการโยธา อัตราการเจาะไม่น้อยกว่า 27,000 คร้ัง/นาที 

(ราคาท้องตลาด)

19 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 6,000 กอง

หรือการแพทย์ จ านวน 2 เคร่ือง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป สาธารณสุข

*จอดิจิตอล LCD คมชัด และ

*เป็นการวัดแบบ Oscillometric ส่ิงแวดล้อม

*วัดได้: 0-299 มม. ปรอท

*ชีพจร 40-180 คร้ัง/นาที

*ความแม่นย า ความดัน 3 มม. ปรอท

*ชีพจร ± 5% ของค่าท่ีวัดได้

*หน่วยความจ า 60 ค่า พร้อมวันท่ีและเวลา

*พลังงานไฟฟ้า DC6V 4 W, ถ่าน AA 

1.5 V 4 ก้อน หรือท่ีชาร์จไฟ AC Adapter

*ขนาด: 107x79x141 มม. (กxสxล)

(ราคาท้องตลาด)

ประเภท
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด

หน้า 272



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 38,000 กอง

งานครัว เคร่ืองละ 9,500 บาท จ านวน 4 เคร่ือง สาธารณสุข

แบบสะพาย/เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 และ

แรงม้า/ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ส่ิงแวดล้อม

 30 ซีซี/พร้อมใบมีด

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

21 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ี 20,000 กอง

หรือการแพทย์ วัดส่วนสูง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป สาธารณสุข

*เป็นเคร่ืองช่ังน้ าหนักแท่นเหยียบแบบ และ

แสดงผลเป็นดิจิตอลมีท่ีวัดส่วนสูงในตัว ส่ิงแวดล้อม

*สามารถช่ังน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 ก.ก.

*สามารถช่ังได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม

*วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 ซม.

*สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย 

(Body Mass Index : BMI)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 273



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงตรวจภายใน จ านวน 1 ตัว 19,500 กอง

หรือการแพทย์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป สาธารณสุข

*โครงเตียงท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิมปูด้วย และ

เบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียมสามารถพับได้ฯ ส่ิงแวดล้อม

*โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา มียางรองรับ

กันสะเทือนและกันเล่ือนฯ

*มีขนาดไม่น้อยกว่า 57×185×80 ซม.

*สามารถปรับระดับได้/มีอุปกรณ์ใช้งานครบ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

23 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 5 เคร่ือง 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กอง

ราคาเคร่ืองละ 59,000 ปีละหน่ึงเคร่ือง สาธารณสุข

1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายา และ

ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง ส่ิงแวดล้อม

2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 5 ลิตร

3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 274



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ 200,000 กอง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป /ขนาดเตากว้าง สาธารณสุข

1.25 ม.  ยาว 1.25 ม. สูง 1.70 ม. และ

ความสูงของปล่อง 4 ม. (จากพ้ืน) ส่ิงแวดล้อม

ท่อนล่างหล่อด้วยปูนทนความร้อนและ

ด้านบน มีก าบังลมเพ่ือรักษาความสมดุลและ

ควบคุมอากาศ ในห้องเผาไหม้ห้องท่ี 2

มีระบบเผาไหม้ 2 ห้อง (TWIN CHAMBERS)

ห้องท่ี 1 เป็นห้องเผาขยะ

ห้องท่ี 2 เป็นห้องเผาเขม่า

เป็นสินค้าส าเร็จรูป สามารถเคล่ือนย้ายได้ 

(ราคาท้องตลาด)

25 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 3,600 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน 20 น้ิว จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,800 บาท สังคม

(ส าหรับใช้ในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว)

(ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 275



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ แบบมีขอเก่ียว 6,500,000 กอง

และขนส่ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา สาธารณสุข

ติดต้ังเคร่ืองยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย และ

ด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 

แรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า

ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน (ราคาท้องตลาด)

27 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) 5,000,000 กอง

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ สาธารณสุข

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ และ

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัต จ านวน 2 คัน ส่ิงแวดล้อม

คันละ 2,500,000 บาท

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

28 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 100,000 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน ส าหรับใช้ในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว สังคม

(ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 276



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ มีขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ 44,000 44,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน ไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า,มีแผ่นบังคับโซ่ยาว เทศบาล

ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 4 เคร่ือง งานป้องกันฯ

ปีละ 2 เคร่ือง (ราคาท้องตลาด)

30 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 77,100 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน สังคม

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 

15,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

เพ่ือติดต้ังในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

31 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 182,000 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน สังคม

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 

36,000 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง

เพ่ือติดต้ังในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 277



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 49,900 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน เผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สังคม

จ านวน 1 เคร่ือง โรงเรียนผู้สูงอายุ

(ส าหรับใช้ในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

33 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 45,000 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน เผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว สังคม

จ านวน 1 จอ

(ส าหรับใช้ในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

34 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,300,000 1,300,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน และขนส่ง แบบสมาร์ทแค็บ ขับเคล่ือน 4 ล้อ เทศบาล

เกียร์ธรรมดา ยกสูง จ านวน 2 คัน งานป้องกันฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี

หรือมีก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 130

กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ รอกฉุด-ลาก

หมวด ประเภท
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน

หน้า 278



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ดีเซล (รถบรรทุกน้ า) 2,563,000 2,563,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ เทศบาล

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ งานป้องกันฯ

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

แบบบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า

6,000 ลิตร เป็นราคาพร้อมป๊ัม
และอุปกรณ์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 

36 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 2,200,000 2,200,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน และขนส่ง พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ เทศบาล

กู้ภัยประจ ารถ จ านวน 2 คัน งานป้องกันฯ

(ราคาท้องตลาด)

37 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 850,000 กอง

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า สาธารณสุข

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด และ

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ ส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

หน้า 279



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ 1,529,000 ส านักปลัด

และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ เทศบาล

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ 

เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

4 ประตู จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

39 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง 24 ตัว) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและติดต้ัง เทศบาล

จ านวน 5 ชุด (ปีละ 1 ชุด) งานป้องกันฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวง DE)

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติการ มีช่องท างานส าหรับเก็บเก้าอ้ี 190,000 กองการศึกษา

ขนาด 150X75X80 cm จ านวน 10 ตัว

ตัวละ 19,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

หน้า 280



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 70,000 กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของชุมชน ผ้าม่านทึบแสงพร้อมรางอลูมิเนียม สังคม

ส าหรับประตูและหน้าต่าง

ขนาด 375x165 ซม. จ านวน 8 ชุด

ขนาด 210x255 ซม. จ านวน 5 ชุด

ขนาด 375x255 ซม. จ านวน 1 ชุด

เพ่ือติดต้ังในอาคารผู้สูงอายุ ทม.สระแก้ว

(ราคาท้องตลาด)

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา กระดานเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ 333,600 กองการศึกษา

(Learning Board) จ านวน 10 เคร่ือง

ส าหรับเด็กปฐมวัย (โรงเรียนเทศบาล 1

หนองกะพ้ออนุสรณ์) (ราคาท้องตลาด)

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมประเภทติดผนัง จ านวน 4 เคร่ือง 8,000 กองการศึกษา

ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

ใบพัดขนาด 18 น้ิว/มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.) ฯ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 281



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโครจรติดเพดานจ านวน  6 ตัว 9,000 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สระแก้ว ศูนย์ท่ี 1

(บ้านหนองนกเขา) (ราคาท้องตลาด)

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม รถไฟหรรษา แบบ 5 ท่ีน่ัง (เคร่ืองเล่น) 20,000 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สระแก้ว ศูนย์ท่ี 1

บ้านหนองนกเขา (ราคาท้องตลาด)

46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม บ้านหรรษา จ านวน 3 หลัง 114,000 กองการศึกษา

(เคร่ืองเล่น) ให้แก่ ศพด.ทม.สระแก้ว

ศูนย์ท่ี 1 ศูนย์ท่ี 2 และศูนย์ท่ี 4

(ราคาท้องตลาด)

47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับงานประมวลผล) 880,000 กองการศึกษา

แบบท่ี 1 จ านวน 40 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวง DE)

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 282



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง 8 ตัว) 403,000 กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและติดต้ัง

(โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวง DE)

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม ชุดรวมหนูน้อย (เคร่ืองเล่น) จ านวน 3 ชุด 43,500 กองการศึกษา

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สระแก้ว 

ศูนย์ท่ี 1 ศูนย์ท่ี 2 และศูนย์ท่ี 4

(ราคาท้องตลาด)

50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็ก 500,530 กองการศึกษา

(เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งชนิดต่าง ๆ)

โรงเรียนเทศบาล 2 (ราคาท้องตลาด)

51 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 110 ซีซี 43,500 กองการศึกษา

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน

(โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 283



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง 8 ตัว) 403,000 กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและติดต้ัง

(โรงเรียนเทศบาล 2 ลัดกะสัง)

(ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวง DE)

53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ า ขนาด 16 น้ิว ความจุ 3 ลิตร 44,800 กองการศึกษา

จ านวน  7 ตัวๆละ  6,400 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(ราคาท้องตลาด)

54 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 65,000 130,000 กองการศึกษา

*ก าลังมอเตอร์สูงสุด 25 แรงม้าหรือดีกว่า

*มีจอ LCD แสดงผล,เวลา/ความเร็ว/

ระยะทาง/อัตราการเต้นของหัวใจฯ

มีระบบความปลอดภัย/พับเก็บได้/มีล้อเล่ือน
มีช่องเช่ือมต่อ USB และ MP3 ฯลฯ

(ราคาท้องตลาด)

แผนงาน หมวด ประเภทท่ี
งบประมาณ

หน้า 284



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
55 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV 38,000 กองการศึกษา

เผยแพร่ ขนาด 50 น้ิว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

19,000 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 

3,840 x 2,160 พิกเซล 

สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์

มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

56 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนท่ี 53,500 กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(ราคาท้องตลาด)

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงติดต้ังภายในอาคาร 146,430 กองการศึกษา

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1

 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 285



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาและอุปกรณ์ 368,000 กองการศึกษา

จ านวน 8 ชุด บริเวณด้านหน้าร้ัว

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

(เกณฑ์ราคากลาง สพฐ.และราคาท้องตลาด)

59 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ 210,000 กองการศึกษา

หรือการแพทย์ แบบ LED จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 35,000

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคากลาง สพฐ.)

60 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เก็บสารเคมี ขนาดมาตรฐาน 66,000 กองการศึกษา

หรือการแพทย์ จ านวน 6 ตัวๆละ 11,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคากลาง สพฐ.)

61 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะซิงค์อ่างล้าง ขนาด 100X100X80cm 116,000 กองการศึกษา

จ านวน 4 ตัวๆละ 29,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 286



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
62 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 ตัว 5,000 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สระแก้ว ศูนย์ท่ี 4

ตลาดสระแก้ว (ราคาท้องตลาด)

63 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีห้องแลปส าหรับนักเรียน ขนาด 120,000 กองการศึกษา

36X35X63 cm จ านวน 60 ตัว

ตัวละ 2,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาตามท้องตลาด)

64 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 150x75x80 138,000 กองการศึกษา

cm จ านวน 6 ตัวๆละ 23,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาตามท้องตลาด)

65 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 300x150x80 392,000 กองการศึกษา

cm จ านวน 4 ตัวๆละ 98,000 บาท

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 287



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ 500,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน หรือการแพทย์ ชนิดสะพายหลัง (SCBA) จ านวน 4 ชุด เทศบาล

(ราคาท้องตลาด) งานป้องกันฯ

67 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 1,176,000 ส านักปลัด

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า เทศบาล

2,800 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ

จ านวน 1 คัน (ราคาท้องตลาด)

68 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบงานสารบรรณ 500,000 ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด เทศบาล

69 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ ายาฆ่าเช้ือโซเดียม 100,000 100,000 กองสาธารณสุข

ไฮโปคลอไรต์ จ านวน 2 เคร่ือง

(ราคาท้องตลาด)

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

หน้า 288



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
70 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือน 1,105,000 กองการศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส าหรับ

โรงเรียนเทศบาล 1 และ เทศบาล 2

1.ชุดการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์การควบคุม

หุ่นยนต์โดยใช้หลักการเชิงกล 12 ชุด 

2.ชุดเสริมทักษะรถไฟเหาะ จ านวน 12 ชุด 

3.ชุดหุ่นยนต์มหัศจรรย์เสริมทักษะ 12 ชุด

4.ชุดทดลอง เร่ือง พ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรม จ านวน 12 ชุด 

5.ชุดนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนาทักษะ

ด้านปัญญาประดิษฐ์ จ านวน 8 ชุด 

6.ชุดสะเต็มศึกษาเร่ือง การทดลองฟิสิกส์

และพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 12 ชุด

7.ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ท่องไปใน

โลกวิทยาศาสตร์  จ านวน 12 ชุด 

8.ชุดการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 และวิศวกรรม จ านวน 12 ชุด 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 289



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 9.ชุดเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ 12 ชุด

10.ชุดส่ือเรขาคณิตและการสร้างสรรค์

สถาปัตยกรรม จ านวน 12 ชุด

11.ช้ันวางหนังสือคู่มือ 20 ชุด 

71 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตามโครงการ 1,320,000 กองการศึกษา

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart 

Sound Lab) โรงเรียนเทศบาล 2 

1.จัดซ้ือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษ พร้อมรหัสเข้าใช้งาน 40 รหัส 

จ านวน 1 ระบบ 

2.จัดซ้ือโปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ

เสมือนจริง จ านวน 1 ระบบ

3.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 40 ชุด

4.ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 

จ านวน 2 เคร่ือง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 290



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 5.ติดต้ังสายแลนพร้อมระบบไฟฟ้าในห้อง 

จ านวน 40 จุด 

6.ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 

7.ติดต้ังตู้ตัดกระแสไฟฟ้าร่ัว จ านวน 1 ชุด 

8.จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 

จ านวน 39 ตัว

9.จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับนักเรียน จ านวน 39 ตัว 

10.จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับ ครู 1 ตัว

11.จัดซ้ือเก้าอ้ี ครู จ านวน 1 ตัว 

12.จัดซ้ือหูฟัง จ านวน 39 อัน 

72 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรืออลูมิเนียมท้องแบน จ านวน 6 ล า 135,000 135,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน และขนส่ง ปีละ 3 ล า มีลักษณะโดยสังเขป ดังน้ี เทศบาล

1.เรือท้องแบนอลูมิเนียม แบบหัวเรียว ท้ายตัด

2.ความยาวเรือไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ท้องเรือลึก
ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร (ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน้า 291



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 1,800,000 กองช่าง

และการโยธา 25 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

1,600 ซีซี บุ๋งก๋ีมีความจุไม่น้อยกว่า

0.10 ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ (ราคาท้องตลาด)

74 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเคร่ืองยนต์ 500,000 500,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน และขนส่ง จ านวน 2 ล า มีลักษณะโดยสังเขป ดังน้ี เทศบาล

-เคร่ืองยนต์เบนซินแบบ 2 จังหวะ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า สตาร์ทไฟฟ้า

-ความยาวเรือไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 

ท้องเรือลึกไม่น้อยกว่า0.50 เมตร 

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์

ส าหรับลากเรือ (ราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณ
ประเภทท่ี แผนงาน หมวด

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
75 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบท่อสูบน้ าพญานาค 288,900 288,900 ส านักปลัด

ความสงบภายใน จ านวน 6 เคร่ือง ปีละ 3 เคร่ือง เทศบาล

ราคาเคร่ืองละ 96,300 บาท

เป็นท่อสูบน้ าแบบท่อพญานาคขนาด 8 น้ิว

คุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ

39,523,430 11,638,100 2,966,030 634,000 2,239,900

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

รวม 75 โครงการ
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การติดตามและ
ประเมินผล 
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ส่วนที่ 4   
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ. ๒๕๔๘          
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals ; SDGs) 

  ดังนั ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน และใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม 
๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

 1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 2๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 6๐ 
     3.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
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     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     3.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 

 1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(3) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านประชากร เช ่น ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวน
ประชากร ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(5) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง     
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ 

(๒)  

(6) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์
และกลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(7) ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณแีละงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  

(๒)  

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ฯลฯ 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

     ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ การบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ ่นและยุทธศาสตร ์จ ังหว ัดและเช ื ่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น  
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์       
ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ ่งที ่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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 2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
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 2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 
 
 
 
 
๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  ( ใช ้ การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม,    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/สิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที ่ดำเนินการในพื้นที ่นั ้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏ ิบัต ิราชการตามที ่บรรล ุว ัตถ ุประสงค์ และเป ้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/สิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๑) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจ ัดทำโครงการพ ัฒนาโดยใช ้  SWOT /Demand/Global 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนดวัตถุ   
ประสงค์สอดคล้อง    
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ)     
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามว ิส ัยท ัศน ์ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่กำหนดไว้                
ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หล ักการและเหต ุผล ว ิธ ีการดำเน ินงานต ้องสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ ่มเป้าหมายคืออะไร          
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื ่อไร ใครคือกลุ ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ท ี ่ เป ็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำ
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณ      
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด ้วยว ิทยาการ ความคิดสร ้างสรรค์ นว ัตกรรม ว ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

การประมาณราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 
 

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

(๕) 
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วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิน  
ผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 
 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  

3. องค์ประกอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ  
   3.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
   3.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล   
   3.3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  1.1 กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 
  1.2 กำหนดกรอบเวลา Time & TimeFrame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
เป็นต้น 
  1.3 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำ เป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่าหน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
   (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่ 
จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
   (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
การพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ ่งการติดตามและประเมินผลโดยก ำหนดให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  
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(Value-Chain Analysis) การว ิเคราะห์ป ัจจ ัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources)        
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบยีบ วิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องกำหนดวิธีการ ห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู ้ร ับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ ่น ผ ู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องและผู ้ม ีส ่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้น ๆ 
   (2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯ เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
   (3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ
ผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนด
วิธ ีการเช่นนี ้ต ้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วยระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร 
ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้
ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) 
ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถ
ตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ  
   - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
   - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
   การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที ่สถาปนิกวางผังหรือ
รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล        
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
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   (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื ่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที ่เกิดขึ้ น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่า         
เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ 
(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ต ิดตามและประเม ินผลต ้องจดบ ันท ึก ( record) ส ังเกต (observe) หร ือว ัด (measurement) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ /บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
  2.3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา 
ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 
   2.3.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
    (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model
ของ Kaplan & Norton 
    (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผลหรือ Logical Model 
    (๕) แบบว ัดกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู ้จากปัญหาที่เกิดขึ ้นหรือ 
Problem -solving Method 
    (๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model)  
    (๑๑) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (๑) – (๑๑) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
   ๒.3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปที่กำหนดไว้หรือไม ่
   2.3.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   2.3.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดเท่าไหร่ (Key Performance indicators: KPIs) 
   2.3.๕ ผลกระทบ (Impact) 
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4. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินความพึงพอใจ   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

5.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70   

  ตามท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจ ัดทำแผนพัฒนานั ้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้อ งถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
ทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ดีหรือไม่ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า 

http://www.dla.go.th/
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ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย
การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ      
การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่
ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้วใน
ภาพรวม 
  แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้วในแต่
ละยุทธศาสตร์ 
   แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ เทศบาลเมือง
สระแก้ว (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

6.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 (๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  ๑. การพัฒนาท้องถิ ่นอาจล่าช้า เพราะการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน รวมถึงข้อจำกัดของกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย            
แนวทางการแก้ไข คือ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงส่งผล
ให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรและอาจเกิดความเบื่อหน่ายตามมา แนวทางการแก้ไข คือ ประชาสัมพันธ์ 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วนำความรู้ไปถ่ายทอดให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจในกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที ่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที ่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิต              
และทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที   

  4. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อ
คนทั้งโลกรวมถึงประเทศไทย ทำให้การพัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวัง
ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค การลงพื้นที่ฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อ  
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 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  ในทางทฤษฏีทางวิชาการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู ่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก          
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3) สิ่งแวดล้อมด้นสังคม (Social Environment)  
  4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบุคลากรและงบประมาณเป็น
ของตัวเองและเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมา เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดไปได้ 
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประการ  
  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลงหากกล่าวถึงการ
ปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และ
การเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้หลายประเภท เช่น การเมืองของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพรรคเดียวกันกับส่วนราชการกลาง    
ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น      
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที ่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ดังนั ้น ผู ้ที ่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นจะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลาเพื่อบริหารจัดการให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลง ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่าย
การเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับ 
เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ     
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที ่เปลี ่ยนแปลงเมื ่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนมากขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนซึ่งเกิดจาก
การขยายตัวของเมืองและความเจริญที่ตามมา อีกปัญหาหนึ่งคือนโยบายประชานิยมของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้ 
ประชาชนเสพติดนิสัยการพึ่งพิงจากรัฐอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสร้างกระบวนการทัศน์ (Paradigm) ทาง
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ความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ” ควรเป็นสิ่งที่นักบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลงชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธบางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรือ
อิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่
ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น สภาพสังคมของไทยมักเป็นสังคม
อุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน    
กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาช่องทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นใน
สังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ต่อต้านและไมต่่อต้าน เพียงแต่ว่าสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
  4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร 
เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอด เช่น การเผยแพร่
หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ
กับการติดตามข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นประจำ ก็จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

  ข้อสังเกต  ประชาชนยังมีปัญหา ความต้องการ และอยากให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
แก้ไข ช่วยเหลือหลายด้าน ทั้ง ด้านสังคมสงเคราะห์ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้านสาธารณสุข การศึกษา ที่ทำ
กินที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคมขนส่ง น้ำเพื่ออุปโภค–บริโภค ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น จากปัญหา
ด้านต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ไขเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้ ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป              

ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมหลายด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่จากการพัฒนาเมือง รวมถึงความต้องการที่เพ่ิมข้ึนที่จะต้องแก้ไขต่อไป   

 
 


