




คำนำ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่      
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดของของแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ตลอดจน
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การ
ปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
โดยหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนด            
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจ     
ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” หรือการแก้ไข “แผนงาน” และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้วางแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ การแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยเป็นไป
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด และเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนา 

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และตามแนวทาง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถนำไปพิจารณาประกอบการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และการขอรับ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ ตลอดทั้งนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 037-241-491 ตอ่ 28 

โทรสาร 037-242-702 



สารบัญ 

           หน้า 
บันทึกหลักการและเหตุผล 1 - 2 

บทนำ 3 - 4  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)  5  

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 - 33  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ  
       วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว   

       แผนงานการศึกษา 34 - 35 

      แผนงานเคหะและชุมชน 36 – 37 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา    

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 38 – 44 

  
 



หน้า 1 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) คร้ังที่ 1/2565 
 ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570          
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ซึ่งห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 และข้อ 21 กำหนดว่า 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  “การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้วาง
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น   
มีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
แก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565        
ได้วางแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยกำหนดความหมายสำคัญของการแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  แ ล ะ
การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ ว่าเป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
แก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็น
ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่กำหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง
หรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกันโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการ
แก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีก
ปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และดำเนินการตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



หน้า 2 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำ     
ในห้วงปี พ.ศ.2564 ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  

  สืบเนื่องจากกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 12 โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขโครง การ             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันเพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 การแก้ไขโครงการโดยการเปลี่ยนชื่อโครงการและปีงบประมาณที่จะดำเนินการ เพื่อให้มีความ
สอดคล้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน เพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  

 การแก้ไขเพ่ือขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน      
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ เป็นการแก้ไ ข
ปีงบประมาณโดยแก้ไขจากปีงบประมาณหนึ่งไปอีกปีงบประมาณหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาให้ถูกต้องโดยไม่ทำไห้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 21 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 จำนวน 12 รายการ เพ่ือนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนัก
งบประมาณ 
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บทนำ 
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดบท
นิยามตามนัยความหมายในข้อ 4 ดังนี้ 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา     
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง
โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยสนับงบประมาณ
กำหนด และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้สามารถนำไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และการขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ  
  3. เพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2567 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
  4. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วเกิดความคล่องตัว เป็นไปตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  

 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการ
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แก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565    

  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของข้อมูล      
ที่เกี่ยวกับ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แล้วแต่กรณี และดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 “การแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ไข ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะ 
ที่เหมือนกัน เช่น ถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกฯ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
 “การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์” เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่กำหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน     
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการ
แก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการ
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด   
 การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 21 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 1. สำนัก/กอง ต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสารให้ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
 2. ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดทำแผน โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จัดทำร่างแผนที่แก้ไข บัญชีโครงการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
บันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข 
 4. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, อำเภอ
เมืองสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

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

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำง
          คมนำคม ท่อระบำยน้ ำรำงระบำยน้ ำให้ได้มำตรฐำน
          ท่ัวถึง เพ่ือควำมสะดวกในกำรสัญจรของประชำชน
          (1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0 -                   11 79,765,000      0 -                   0 -                   0 -                   11 79,765,000      

รวม 0 -                   11 79,765,000      0 -                   0 -                   0 -                   11 79,765,000      

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ
    ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
    และกำรท่องเท่ียว
    4.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
          ของประชำชนด้ำนกำรศึกษำ ท้ังในระบบและ
          นอกระบบ เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ
          ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
          (1) แผนงำนกำรศึกษำ 0 -                   1 1,000,000        0 -                   0 -                   0 -                   1 1,000,000        

    4.2 กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
          ให้มีควำมหลำกหลำยโดยเฉพำะแหล่งท่องเท่ียว
          ทำงธรรมชำติ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศตำมรอย
          ประวัติศำสตร์ท่ีเช่ือมโยงอำรยธรรมโบรำณ
          (4) แผนงำนเคหะและชุมชน 0 -                   1 120,000,000    0 -                   0 -                   0 -                   1 120,000,000    

รวม 0 -                   1 121,000,000    0 -                   0 -                   0 -                   1 121,000,000    

รวมท้ังหมด 0 -                   12 200,765,000    0 -                   0 -                   0 -                   12 200,765,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

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

แบบ ผ.01

หน้า 5



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

1 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างทางเท้า 5,500,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 สะดวกแก่ประชาชน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความสะดวก ความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ในการสัญจร ยาวรวม 1,084 เมตร ปลอดภัย ในการ รวดเร็ว ปลอดภัย 

แก้ไขปัญหาน  าท่วม พร้อมวางท่อระบายน  า สัญจรไป - มา และท าให้การ

ขังในเขตเทศบาล คสล.ขนาด Ø0.60 เมตร และลดปัญหา ระบายน  าเป็นไป

เมืองสระแก้ว พร้อมบ่อพัก คสล. น  าท่วมขัง อย่างมี

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

หน้า 6



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

1 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างทางเท้า 5,500,000 มีทางเดินเท้าท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 สะดวกแก่ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร มาตรฐานใช้ใน ความสะดวก 

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ประชาชนในการ ยาวรวม 1,084 เมตร การสัญจร ปลอดภัย ในการ

สัญจร และแก้ไข พร้อมวางท่อระบายน  า ระยะทางยาว สัญจรและ

ปัญหาน  าท่วมขัง คสล.ขนาด Ø0.60 เมตร 1,084 เมตร ชวยลดปัญหา

ในเขตเทศบาล พร้อมบ่อพัก คสล. น  าท่วมขัง

เมืองสระแก้ว (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

หน้า 7



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

หน้า 8



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 8,860,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนเทศบาล 33 สะดวกแก่ให้แก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ประชาชนในการ ยาว 860.00 เมตร 3,440 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร

สัญจร ให้มีถนน หนา 0.20 เมตร หรือมี จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้
ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ปัญหาน  าท่วมขัง
เพ่ิมมากขึ นและ กว่า 3,440 ตร.ม.พร้อม และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร
ในเขตเทศบาล (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02

หน้า 9



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

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)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 10

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 8,560,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 19 สะดวกแก่ให้แก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน
(ซอยอรุณกิจ) ประชาชนในการ ยาว 1,008 เมตร 4,032 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สัญจร ให้มีถนน หนา 0.20 เมตร หรือมี จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้

ท่ีได้มาตรฐาน พื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อย ปัญหาน  าท่วมขัง
เพ่ิมมากขึ นและ กว่า 4,032 ตร.ม. พร้อม และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน  า คสล. ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร
ในเขตเทศบาล (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

หน้า 11

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการเดิม
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)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน้า 12

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,700,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนเทศบาล 26 สะดวกแก่ให้แก่ ขนาดกว้าง 5 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน
(บ้านค าเจริญ) ประชาชนในการ ยาว 783 เมตร 3,915 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. สัญจร ให้มีถนน หนา 0.20 เมตร จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้

ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล. ปัญหาน  าท่วมขัง
เพ่ิมมากขึ นและ รวมกันไม่น้อยกว่า และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา 3,915 ตารางเมตร ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน พร้อมวางท่อระบายน  า 
ในเขตเทศบาล คสล.ขนาดØ0.40 เมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

หน้า 13

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,460,000 ประชาชนมีถนน ท าให้การจราจร กองช่าง

แยกถนนเทศบาล 20 สะดวกแก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 4 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 ม. ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย ยาว 314 ม.หนา0.15 ม. ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม หรือมีพืนท่ี คสล.รวมกัน

ขังในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 3,756 ตร.ม

พร้อมวางท่อระบายน  า 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 14

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,460,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 20 สะดวกแก่ให้แก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 4 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน
(โรงงานน  าแข็งวายเค) ประชาชนในการ ยาว 625 เมตร 3,756 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร
เช่ือมถนนสายเล่ียงเมือง สัญจร ให้มีถนน หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 ม. ปัญหาน  าท่วมขัง

เพ่ิมมากขึ นและ ยาว 314 ม.หนา0.15 ม. และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา หรือมีพืนท่ี คสล.รวมกัน ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน ไม่น้อยกว่า 3,756 ตร.ม
ในเขตเทศบาล พร้อมวางท่อระบายน  า 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 15

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

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)

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 16

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 6,960,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนเทศบาล 31 สะดวกแก่ให้แก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนในการ ยาว 383.00 เมตร 3,830 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร
สัญจร ให้มีถนน หนา 0.20 เมตร จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้
ท่ีได้มาตรฐาน หรือมีพื นท่ี คสล. ปัญหาน  าท่วมขัง
เพ่ิมมากขึ นและ รวมกันไม่น้อยกว่า และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา 3,830 ตารางเมตร ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 17

แบบ ผ.02



   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

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 ม. หนา 0.20 ม. ใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัย 

สัญจรไป-มา ให้มี ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร เพ่ิมขึ น และลด น  าไม่ท่วมขัง

ถนนท่ีได้มาตรฐาน ยาว 575 ม.หนา 0.20 ม. ปัญหาน  าท่วม ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ นและช่วย หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน ขังถนน ฝุ่นละออง

แก้ไขปัญหาน  าท่วม ไม่น้อยกว่า 3,812.50 

ขังในเขตเทศบาล ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย

น  าคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

หน้า 18

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. 9,270,000 ถนน คสล.พื นท่ี ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 สะดวกแก่ให้แก่ ตอนท่ี 1 กว้าง 7.50 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ประชาชนในการ ยาว 125 ม. หนา 0.20 ม. 3,812.50 ตร.ม. ใช้ในการสัญจร

สัญจร ให้มีถนน ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร จ านวน 1 สาย เพ่ิมขึ น ช่วยแก้
ท่ีได้มาตรฐาน ยาว 575 ม.หนา 0.20 ม. ปัญหาน  าท่วมขัง
เพ่ิมมากขึ นและ หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกัน และลดปัญหา
ช่วยแก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่า 3,812.50 ฝุ่นละออง
น  าท่วมขังถนน ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย
ในเขตเทศบาล น  าคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ

หน้า 19

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม 

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 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ฝุ่นละออง

ยาว 197 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 3 กว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 30 เมตร

หนา 0.05 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

หน้า 20

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการเดิม ตอนท่ี 4 กว้าง 6 เมตร 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ยาว 290 เมตร

 ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร

แยกถนนเทศบาล 6 ตอนท่ี 5 กว้าง 5.50 เมตร 

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) ยาว 273 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 6 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 33 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 7 กว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 164 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   

CONCRETE รวมกันไม่น้อย

กว่า 5,737 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

หน้า 21



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวย ปรับปรุงผิวจราจร 2,945,000 ผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง

 ASPHALT CONCRETE ความสะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ASPHALT ท่ีได้มาตรฐาน

แยกถนนเทศบาล 6 ประชาชนในการ ตอนท่ี 1 กว้าง 5.50 CONCRETE ใช้ในการสัญจร

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) สัญจร และมีถนน เมตร ยาว 80 เมตร ท่ีปรับปรุง เพ่ิมขึ น และ

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 5 เมตร 5,737 ตร.ม. ฝุ่นละออง

ยาว 197 เมตร จ านวน 1 สาย

หนา 0.05 เมตร

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

หน้า 22

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการใหม่

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 3 กว้าง 4.50 เมตร 

 ASPHALT CONCRETE ยาว 30 เมตร

แยกถนนเทศบาล 6 หนา 0.05 เมตร

(ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) ตอนท่ี 4 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 290 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 5 กว้าง 5.50 เมตร 

ยาว 273 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 6 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 33 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 7 กว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 164 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   

CONCRETE รวมกันไม่น้อย

กว่า 5,737 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 23



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการเดิม 
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 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา
ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง
เพ่ิมมากขึ น ยาว 698 เมตร

หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื นท่ีผิวจราจร  
ASPHALT  CONCRETE 
รวมกันไม่น้อยกว่า 
6,320 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

ท่ี โครงการ

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า 24

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวย ปรับปรุงผิวจราจร 3,200,000 ผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง

 ASPHALT CONCRETE ความสะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ASPHALT ท่ีได้มาตรฐาน

แยกถนนเทศบาล 3 ประชาชนในการ ตอนท่ี 1 กว้าง 6 เมตร CONCRETE ใช้ในการสัญจร

(ต่อจากถนนเดิม) สัญจร และมีถนน ยาว 588 เมตร ท่ีปรับปรุง เพ่ิมขึ น และ

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร 6,320 ตร.ม. ฝุ่นละออง

ยาว 698 เมตร จ านวน 1 สาย

หนา 0.05 เมตร 

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน้า 25

แบบ ผ.02



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการใหม่ หรือมีพื นท่ีผิวจราจร  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT  CONCRETE 
ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า 
แยกถนนเทศบาล 3 6,320 ตารางเมตร 
(ต่อจากถนนเดิม) (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 26



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการเดิม
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)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า 27

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวย ปรับปรุงผิวจราจร 7,310,000 ผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง
ASPHALT CONCRETE ความสะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ASPHALT ท่ีได้มาตรฐาน
แยกถนนเทศบาล 6 ประชาชนในการ กว้าง 3.70 - 5 เมตร CONCRETE ใช้ในการสัญจร
เช่ือมถนนเทศบาล 8 สัญจร และมีถนน ยาว 3,068 เมตร ท่ีปรับปรุง เพ่ิมขึ น และ
เช่ือมถนนเทศบาล 10 ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร หรือมี พื นท่ีไม่น้อยกว่า ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น พื นท่ีผิวจราจร ASPHALT   14,372 ตร.ม. ฝุ่นละออง
CONCRETE รวมกันไม่น้อย  จ านวน 1 สาย
กว่า 14,372 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า 28

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการเดิม
11 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 เมตร เพ่ิมขึ น น  าไม่ท่วมขัง

และเพ่ือให้มีถนน หนา 0.05 เมตร ช่วยแก้ปัญหา
ท่ีได้มาตรฐาน ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ฝุ่นละออง
เพ่ิมมากขึ น ยาว 637 เมตร  

หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 3 กว้าง 4 เมตร
ยาว 824 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 4 กว้าง 4 เมตร
ยาว 264 เมตร
หนา 0.05 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                 เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 29

แบบ ผ.02



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการเดิม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 5 กว้าง 3 เมตร 

ASPHALT CONCRETE ยาว 284 เมตร

แยกถนนเทศบาล 7 หนา 0.05 เมตร 

(ต่อจากถนนเดิม) ตอนท่ี 6 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 7 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 115 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 8 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 77 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 9 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 168 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื นท่ีผิวจราจร   

ASPHALT CONCRETE   

รวมกันไม่น้อยกว่า

14,492 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 30



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
   เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                                    เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

        1.1 กลยุทธ์ท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการใหม่

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวย ปรับปรุงผิวจราจร 8,000,000 ผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง

ASPHALT CONCRETE ความสะดวกแก่ ASPHALT CONCRETE ASPHALT ท่ีได้มาตรฐาน

แยกถนนเทศบาล 7 ประชาชนในการ ตอนท่ี 1 กว้าง 6 เมตร CONCRETE ใช้ในการสัญจร

(ต่อจากถนนเดิม) สัญจร และมีถนน ยาว 750 เมตร ท่ีปรับปรุง เพ่ิมขึ น และ

ท่ีได้มาตรฐาน หนา 0.05 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ช่วยแก้ปัญหา

เพ่ิมมากขึ น ตอนท่ี 2 กว้าง 4 เมตร 14,492 ฝุ่นละออง

ยาว 637 เมตร  ตารางเมตร

หนา 0.05 เมตร จ านวน 1 สาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า 31

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการใหม่

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 3 กว้าง 4 เมตร

ASPHALT CONCRETE ยาว 824 เมตร

แยกถนนเทศบาล 7 หนา 0.05 เมตร

(ต่อจากถนนเดิม) ตอนท่ี 4 กว้าง 4 เมตร

ยาว 264 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 5 กว้าง 3 เมตร 

ยาว 284 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 6 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 7 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 115 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ตอนท่ี 8 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 77 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 32



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) โครงการใหม่

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ตอนท่ี 9 กว้าง 4 เมตร 

ASPHALT CONCRETE ยาว 168 เมตร

แยกถนนเทศบาล 7 หนา 0.05 เมตร 

(ต่อจากถนนเดิม) หรือมีพื นท่ีผิวจราจร   

ASPHALT CONCRETE   

รวมกันไม่น้อยกว่า

14,492 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)

79,765,000 

ท่ี โครงการ

รวม 11 โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 33



   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการท่องเท่ียว
   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

1 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีห้องเรียน กอง

ทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียนและ ท่ีมีคุณภาพ มีวัสดุ การศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยี (หนองกะพ้ออนุสรณ์) บุคลากรทางการ อุปกรณ์ทันสมัย

ในการเสริมสร้าง ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 ศึกษา ได้เรียนรู้ ขับเคล่ือนให้เกิด

องค์ความรู้และ (บ้านลัดกะสัง) เทคโนโลยีท่ี การเรียนรู้

พัฒนาทักษะของ ทันสมัย อย่างต่อเน่ือง

เด็กให้มีคุณภาพ

มีมาตรฐาน ฯลฯ

        4.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

หน้า 34

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

       เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการท่องเท่ียว
       4.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการใหม่
1 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีห้องเรียน กอง

ทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียนและ ท่ีมีคุณภาพ มีวัสดุ การศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยี (หนองกะพ้ออนุสรณ์) บุคลากรทางการ อุปกรณ์ทันสมัย
ในการเสริมสร้าง ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 ศึกษา ได้เรียนรู้ ขับเคล่ือนให้เกิด
องค์ความรู้และ (บ้านลัดกะสัง) เทคโนโลยีท่ี การเรียนรู้
พัฒนาทักษะของ ทันสมัย อย่างต่อเน่ือง
เด็กให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน ฯลฯ

1,000,000รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

             (1) แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 35

แบบ ผ.02



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการเดิม

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสวน ด าเนินการปรับปรุง 120,000,000 พ้ืนท่ีสวน เทศบาลเมือง กองช่าง

และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณะให้เป็นท่ี ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สาธารณะ สระแก้วมีพ้ืนท่ี

บริเวณสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ สระแก้ว-สระขวัญ สระแก้ว - สีเขียวเพ่ิมข้ึน

สระแก้ว - สระขวัญ ปรับภูมิทัศน์ (ตามแบบแปลน สระขวัญ ประชาชนมีสถาน

ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ทัศนียภาพให้มี ทม.สระแก้ว) ท่ีได้รับการ ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

 จ.สระแก้ว ความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์

น่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
                               เพ่ือสุขภาวะท่ีดีรวมท้ังรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

หน้า 36



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและย่ังยืน 

การจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ

     เพ่ิมขีดความสามารถสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการท่องเท่ียว
       4.1 กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามรอยประวัติศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ

   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

โครงการใหม่
1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาสวน ด าเนินการปรับปรุง 120,000,000 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ เทศบาลเมือง กองช่าง

ชุมชนเมืองสระแก้ว สาธารณะให้เป็นท่ี ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ สระแก้ว มีพ้ืนท่ี 
บริเวณสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ สระแก้ว - สระขวัญ ได้รับการปรับปรุง สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
สระแก้ว - สระขวัญ ปรับภูมิทัศน์ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว) ภูมิทัศน์ ประชาชนมีสถานท่ี
ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ทัศนียภาพให้มี จ านวน 1 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
จ.สระแก้ว ความสวยงาม มีสถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงประวัติศาสตร์
และยังใช้เป็นท่ี
ออกก าลังกาย

120,000,000รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

             (4) แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 37



หน้า 38 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการก่อสร้างทางเท้า 

ถนนเทศบาล 6 ซอย 1  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 5,500,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 108 ลำดับที่ 1 

โครงการก่อสร้างทางเท้า 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 1  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม่ 5,500,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 7 ลำดับที่ 1 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 33 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 8,860,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 109 ลำดับที่ 2 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 33 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม่ 8,860,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 9 ลำดับที่ 2 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 



หน้า 39 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

แยกถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ) 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 8,560,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 110 ลำดับที่ 3 

โครงการก่อสร้างทางเท้า 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 1  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่8,560,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 11 ลำดับที่ 3 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 26 (บ้านคำเจริญ)  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 9,700,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 111 ลำดับที่ 4 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 33 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่9,700,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 13 ลำดับที่ 4 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 



หน้า 40 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน

เทศบาล 20 (โรงงานน้ำแข็งวายเค) 
เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมือง  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 9,460,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 112 ลำดับที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนน
เทศบาล 20 (โรงงานน้ำแข็งวายเค) 
เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมือง  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่9,460,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 15 ลำดับที่ 5 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 31 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 6,960,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 113 ลำดับที่ 6 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 31 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่6,960,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 17 ลำดับที่ 6 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 



หน้า 41 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนเทศบาล 7 ซอย 1  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 9,270,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 114 ลำดับที่ 7 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 7 ซอย 1  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่9,270,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 19 ลำดับที่ 7 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 6 (ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม)
งบประมาณเดิม 2,945,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 115-116 ลำดับที่ 8 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 31 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่2,945,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 22-23 ลำดับที่ 8 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 



หน้า 42 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 3,200,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 117 ลำดับที่ 9 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม่ 3,200,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 25-26 ลำดับที่ 9 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 
เชื่อมถนนเทศบาล 10  
งบประมาณเดิม 7,310,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 118 ลำดับที่ 10 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 
เชื่อมถนนเทศบาล 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่7,310,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 28 ลำดับที่ 10 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงนิสะสม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 



หน้า 43 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 7 (ต่อจากถนนเดิม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 8,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 123-125 ลำดับที่ 17 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 7 (ต่อจากถนนเดิม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่8,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 31-33 ลำดับที่ 11 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภค บริเวณสวนสาธารณะ 
สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว  
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
งบประมาณเดิม  
120,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 169 ลำดับที่ 6 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมือง
สระแก้ว บริเวณสวนสาธารณะ 
สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว  
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่ 
120,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 37 ลำดับที่ 1 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ยุทธศาสตร์เดิม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ใหม่ 
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 

 



หน้า 44 
 

 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2565 

ลำ 
ดับ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
13 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณเดิม 1,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  
หน้า 204 ลำดับที่ 18 

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณใหม ่1,000,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้า 35 ลำดับที่ 1 

เพ่ือนำไปประกอบการขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ 
หรือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

 


