
แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565พ.ศ. 2561-2565

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร./โทรสาร 0-3724-0999 ต่อ 113













ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตร์การคมนาคมสะดวก
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 45 448,976,000 45 448,976,000

รวม - - - - - - - - 45 450,976,000 45 450,976,000

2) ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 7 1,915,000 7 1,915,000
2.2  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 15 79,224,400 15 79,224,400
2.3  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 15 26,062,540 15 26,062,540
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - 4 3,429,585 4 3,429,585
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - 5 1,180,000 5 1,180,000
2.6  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 1 500,000 1 500,000

รวม - - - - - - - - 47 112,311,525 47 112,311,525

3) ยุทธศาสตร์ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - 2 900,000 2 900,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 11 35,751,247 11 35,751,247
3.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 3 2,563,000 3 2,563,000

รวม - - - - - - - - 16 39,214,247 16 39,214,247
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แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561 รวม  5  ปี



ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561 รวม  5  ปี

4) ยุทธศาสตร์เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - 5 7,430,000 5 7,430,000
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 1 3,000,000 1 3,000,000
4.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 1 500,000 1 500,000

4.4 แผนงานการเคหะและชุมชน - - - - - - - - 1 1,863,000 1 1,863,000

รวม - - - - - - - - 8 12,793,000 8 12,793,000

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - 3 341,400 3 341,400
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - 1 100,000 2 599,000 3 699,000
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 20,528,000 5 20,528,000

รวม - - - - - - 1 100,000 10 21,468,400 11 21,568,400

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1 100,000 126 636,763,172 127 636,863,172
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 8 ต.โคกปี่ฆ้อง  
เชื่อม  บ้านคลองหมากนัด   หมู่ที่ 11
ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,535 เมตร
หนา 0.15 มตร

- - - - 10,700,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองพันไผ่  บ้านดง หมู่ที่ 12 
ต.บ้านแก้ง  อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 30 เมตร 
(ไม่มีทางเท้า)

- - - - 3,600,000 ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแก่งสีเสียด ม. 3 เชื่อม
กลุ่มบ้านหนองปรือน้อย  หมู่ที่ 4 
ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

- - - - 5,460,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแสงจันทร์  หมู่ที่ 13 ถึง
บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 14  ต.บ้านแก้ง
อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,540 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 10,700,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองอีซอ เชื่อม บ้านคลองสําอางค์
ม. 8   ต.ศาลาลําดวน 
อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง2,550เมตร 
หนา 0.05 เมตร

- - - - 11,400,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

6 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งแฝก  ต.ท่าแยก  เชื่อมต่อ
บ้านลุงพลู  ต.โคกปี่ฆ้อง  
อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 10,500,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านเขาสัมพุง ม.12 ต.หนองหว้า
อ.เขาฉกรรจ์  เชื่อมต่อ ต.สระขวัญ  
อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,870 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 26,785,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านใหม่ถาวร  หมู่ที่ 2  เข้ากลุ่ม
บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
ต.สระขวัญ  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร คสล.  
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 5,460,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เสน้ทางสัญจร

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเตียน เชื่อมต่อ 
บ้านคลองศรีเมือง  ต.ท่าแยก 
อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,700 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 19,740,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน 
สายบ้านเขามะกา  ม. 10 
ต.ศาลาลําดวน เชื่อม ทางหลวง359 
ที่บ้านหนองไผ่   ม. 5 
ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทาง 5,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร

- - - - 6,250,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

8



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองประดู  บ้านหนองแหน  
หมู่ที่ 15  ถึงคุ้มดอนเจริญ  บ้านดง 
หมู่ที่ 12   ต.บ้านแก้ง 
อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 10,000,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านท่าระพา หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านท่าช้าง  
หมู่ที่ 6  ต.ศาลาลําดวน  อ.เมืองสระแก้ว   
จ.สระแก้ว  (ตอนที่ 2)

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว1,155เมตร

- - - - 4,910,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายหลังวัดหนองคู หมู่ที่ 3 ต.ฟากห้วย 
ถึง หลังวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 
ต.ฟากห้วย  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 5,750,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

9



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

14 วางท่อระบายน้ํา คสล.  พร้อมบ่อพัก 
ซอย 5  ม.1  ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง  
2. เพื่อลดการเพาะเชื้อโรค
จากปัญหาน้ําท่วมขัง 
3. เพื่อลดปัญหามลพิษทางกลิ่น
ให้น้อยลง 
4. เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกสบาย

วางท่อ คสล. ชั้น3 ขนาด
Ø  0.60x1.00 เมตร 
จํานวน  200 ท่อน
พร้อมบ่อพักและฝาปิด
คสล. สําหรับท่อ Ø 
0.60 เมตร
จํานวน  15 ท่อน
และบ่อพักและฝาปิด 
คสล. สําหรับท่อ Ø 
0.80 เมตร
จํานวน  1  บ่อ 
ความยาวท่อและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 210.00 
เมตร

- - - - 1,000,000 ได้จํานวนบ่อพัก
เพิ่มขึ้น 

จํานวน 1 แห่ง

1.สามารถแก้ไขและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 
2.สามารถลดปัญหา
การเพาะเชื้อโรค
จากปัญหาน้ําท่วมขัง 
3. สามารถลดปัญหา
มลพิษทางกลิ่น  
4. สามารถสัญจร
บนถนนไปมา
สะดวกสบาย

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านท่าช้าง   หมู่ที่ 4 ต.หนองหมากฝ้าย 
เชื่อมบ้านหนองยาง  หมู่ที่ 8  โคกไม้งาม  
ต.ช่องกุ่ม  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,480 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 12,400,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เสน้ทางสัญจร

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านวังรี 
ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนา จ.สระแก้ว   

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,450 เมตร
หนา 0. 05

- - - - 6,525,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ต.หนองหมากฝ้าย 
เชื่อม  บ้านหนองเรือ ต.หนองน้ําใส 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้สะพานที่ได้มาตรฐาน
และประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบาย

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 30  เมตร 
(ไม่มีทางเท้า)

- - - - 3,600,000 ได้สะพาน
ที่มีมาตรฐาน 

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

11



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท สก 3008 
เข้าบ้านเขาสามสิบ เชื่อม
ถนนสายวังรี - เขาสามสิบ  
ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 12,600,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองกระทะ  หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า 
ถึง บ้านคลองมิตรสัมพันธ์  หมู่ที่ 15 
ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6,950 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 38,225,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายทางหลวงชนบท สก.5056 หมู่ที่ 25
บ้านฝั่งคลอง เชื่อมต่อ ทางหลวงชนบท 
สก. 2009  บ้านคลองเจริญ  ต.หนองหว้า   
อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6,850 เมตร  
หนา 0.05 เมตร

- - - - 37,675,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

12



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายทางหลวงชนบท สก. 3035 
หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน เชื่อมต่อ
ทางหลวงชนบท สก. 5056 หมู่ที่ 13 
บ้านหนองโสน   ต.หนองหว้า  
อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,800 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 20,900,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสญัจร

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายทางหลวงชนบท สก.3035 หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า  เชื่อมต่อ
ทางหลวงชนบท สก. 5056 หมู่ที่ 4 
บ้านคลองธรรมชาติ  ต.หนองหว้า          
อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 13,200,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

13



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

23 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ 
เชื่อมต่อบ้านเขาดิน ต.คลองหาด 
อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 4,200 เมตร

- - - - 2,000,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตะเคียน ซอย 3 
เชื่อมต่อบ้านไทยอุดม   ต.ไทยอุดม 
อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- - - - 2,520,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

25 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยวังทอง หมู่ที่ 3 ต.คลองหาด เชื่อมต่อ 
ตําบลซับมะกรูด
อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 1,800 เมตร

- - - - 360,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตะเคียน ซอย 4 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7  บ้านไทยอุดม  
ต.ไทยอุดม  อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 980 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- - - - 4,116,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเกษตร 1 หมู่ที่ 3 
ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด 
จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 6,720,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน
สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว  
สก 3021 ที่บ้านคลองซับ หมู่ที่ 8  ผ่าน
บ้านคลองเจริญ  หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3395  ที่บ้านกลุ่มตาขวัญ 
หมู่ที่ 6  ต.คลองไก่เถื่อน   อ.คลองหาด     
 จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
การสัญจรสะดวก  ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรลูกรัง
กว้าง 8.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร
ระยะทางยาว4,300เมตร

- - - - 4,780,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายจากบ้านชัยณรงค์   หมู่ที่ 11 
ตําบลวังน้ําเย็น   เชื่อมต่อเขต 
บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตําบลตาหลังใน
อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 5,500,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เสน้ทางสัญจร

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านคลองจระเข้   หมู่ที่ 2
ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,900 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- - - - 15,950,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 
เชื่อมต่อบ้านเขาตะกรุบ หมู่ที่ 10 
ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- - - - 8,800,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านคลองตะขบ หมู่ที่14 เชื่อมต่อ
บ้านซับเจริญ  หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งมหาเจริญ 
อ.วังน้ําเย็น  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,400 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- - - - 7,700,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ม.13 บ้านวังทรัพย์  ต.วังทอง 
อ.วังสมบูรณ์   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง2,000เมตร 
หนา 0.15  เมตร

- - - - 8,400,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากซอยบ่อแร่ 4 บ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3
เชื่อมต่อ  บ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6  
ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,500 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- - - - 24,750,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยวัดสหกรณ์ หมู่ที่ 1  ต.วังใหม่ 
เชื่อมต่อ อ.วังสมบรูณ์   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 10,500,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยตรงข้ามโรงพยาบาล 
เชื่อมต่อ ซอยวัดและหมู่ที่ 1  บ้านวังใหม่
ต.วังใหม่  อ.วังสมบรูณ์   จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,900 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- - - - 7,980,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายจากบ้านคลองกลาง  หมู่ที่ 7 ผ่าน
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตําบลซับมะกรูด 
อําเภอคลองหาด  เชื่อมบ้านวังศรีทอง
ตําบลวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์   
จังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
การสัญจรสะดวก  ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
ระยะทางยาว 770 
เมตร หนา 0.05 เมตร

- - - - 4,100,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

38 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากแยกทางหลวง 317 ต.วังสมบูรณ์ 
ไปเชื่อมถนน สก 3087 ที่บ้านวังทอง 
ม.1 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ซ่อมสร้างและเสริมผิว
แอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 2,900 เมตร

- - - - 10,150,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

39 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านคลองทราย  ม.9 ต.วังสมบูรณ์ 
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ซ่อมสร้างและเสริมผิว
แอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1,900 เมตร

- - - - 7,220,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เสน้ทางสัญจร

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากสาย 348 บ้านหนองปรือ  ถึง
บ้านหนองติม  ต.ตาพระยา    
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,270 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 11,350,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านห้วย ถึง บ้านหนองไผ่ 
ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร

- - - - 11,000,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านทัพเสรี ม. 12 เชื่อม
ถนนลาดยางบา้นโคกแจง ม. 4 
ต.ทัพเสด็จ   อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร

- - - - 10,500,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

43 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางระหว่าง หมู่ที่ 4  บ้านคลองตะเคียน
เชื่อม  หมู่ที่ 5 บ้านหนองมั่ง
ต.หนองแวง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้สะพานที่ได้มาตรฐาน
และประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบาย

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 30  เมตร 
(ไม่มีทางเท้า)

- - - - 3,600,000 ได้สะพาน
ที่มีมาตรฐาน 

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

                                   เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การคมนาคมสะดวก

แบบ ผ. 02

44 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางระหว่าง หมู่ที่ 4  บ้านหนองแวง 
เชื่อมบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยอดอุดม   ไป
หมู่ที่ 5 บ้านหนองมั่ง ต.หนองแวง 
อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว

เพื่อให้ได้สะพานที่ได้มาตรฐาน
และประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบาย

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 30  เมตร 
(ไม่มีทางเท้า)

- - - - 3,600,000 ได้สะพาน
ที่มีมาตรฐาน 

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศิลารัตน์พัฒนา หมู่ที่ 6 
ตําบลโนนหมากมุ่น เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 3446 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
(ตอนที่ 2 ตอนสุดท้าย)

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 510.00 เมตร

- - - - 2,000,000 ได้จํานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 เส้นทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสญัจร

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวย

ความสะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ

2.เพื่อลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

3.เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

 และอุบัติเหตุซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

เขตพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 350,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ทางจราจรลดลง

ร้อยละ 1 ต่อปี

1.ประชาชนได้รับการ

อํานวยความสะดวกใน

การสัญจร โดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ

2.ลดอัตราการสูญเสีย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

3.ป้องกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ

ซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

สํานักปลัดฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อเตรียมการ ป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนขึ้นกับประชาชน

ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อเข้า

ช่วยเหลือรักษาชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนการระงับภัย

3. เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ 

ของชุมชน

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

และประชาชนผู้สนใจ

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ

เหตุการณ์ สามารถ

ระงับหรืออํานวยตวาม

สะดวก ได้ทันเวลา

1.สามารถป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน

ขึ้นกับประชาชน

ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สามารถระดมทรัพยากร

ต่างๆ เพื่อเข้าช่วยเหลือ

รักษาชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนการระงับภัย

3.สามารถให้การฟื้นฟู 

บูรณะ สภาพพื้นที่เกิดเหตุ

ประสบภัยให้กลับคืนสู่

ภาวะปกติโดยเร็ว

สํานักปลัดฯ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ

เครื่องใช้ในการดับเพลิงที่มีความทันสมัย

และประสิทธิภาพสูง

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

4.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ

รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม

และสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา  พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ และประชาชน

ผู้สนใจ

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสระแก้ว

1.สามารถป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน

ขึ้นกับประชาชนใน

เบื้องต้น

2.สามารถให้การ

ช่วยเหลือ สงเคราะห์

สนับสนุนประชาชนให้

บรรเทาความเดือดร้อน

และสามารถดํารงชีวิตได้

อย่างปลอดภัยในเบื้องต้น

3.สามารถแนะนํากับ

ประชาชนสําหรับการ

ฟื้นฟู บูรณะ สภาพพื้นที่

เกิดเหตุประสบภัยให้

กลับคืนสู่ภาวะปกติ

โดยเร็ว

สํานักปลัดฯ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสํานักงาน

1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และมีความ

พร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในอาคารสํานักงาน

2.เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ความ

สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา  พนักงาน

 เจ้าหน้าที่ และ

ประชาชนผู้สนใจ

- - - - 92,000 ร้อยละ 80 ของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มี

ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ

อพยพหนีไฟอาคาร

สํานักงาน

1.บุคลากรมีความรู้และมี

ความพร้อมในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในอาคาร

สํานักงาน

2.ความเสี่ยงที่เกิดการ

สูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินน้อยลง

สํานักปลัดฯ

5 โครงการอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

และฝึกซ้อมดับเพลิง

และหนีไฟในตลาดโรงเกลือ

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ประจําตลาดโรง

เกลือได้มีความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนี

ไฟได้

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จัก

และคุ้นเคยกับระบบป้องกันอัคคีภัย  

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ 

ผู้ประกอบการในตลาด

โรงเกลือและประชาชน

ผู้สนใจ

- - - - 73,000 ร้อยละ  80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

เกี่ยวกับการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ

ในตลาดโรงเกลือ

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้ความเกี่ยวกับการ

อพยพหนีไฟได้

2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

รู้จักและคุ้นเคยกับระบบ

ป้องกันอัคคีภัย  

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถติดต่อประสานงาน

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ

เกิดอัคคีภัยได้

สํานักปลัดฯ

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ
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          1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ติดตั้งโครงข่าย

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ด้วยกล้องวงจรปิด 

closed circuit television (CCTV)

 1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน 

2.เพื่อรวบรวมระบบฐานข้อมูลจาก

กล้องวงจรปิดใช้เป็นข้อมูลสําหรับ

หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ร้องขอ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

closed circuit 

television (CCTV) 

จํานวน 8 ตัว บรเิวณ

โดยรอบตลาดโรงเกลือ

อบจ.สระแก้ว

- - - - 150,000 มี กล้องวงจรปิด 

closed circuit 

television 

(CCTV) ที่ได้มาตรฐาน 

เพิ่มขึ้น จํานวน 8 ตัว

1.ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน

2.มีระบบฐานข้อมูล

จากกล้องวงจรปิด ใช้เป็น

ข้อมูลสําหรับหน่วยงาน 

หรือส่วนราชการที่ขอร้อง

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

7 ติดตั้งเสียงตามสาย

บริเวณตลาดโรงเกลือ

1. เพื่อให้เกิดการรับทราบและ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

นักท่องเที่ยวและผู้เช่าอาคารพาณิชย์

2. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ภายในตลาดโรงเกลือ

ขนาดลําโพง

ตามมาตรฐาน

จํานวน  25  ตัว

พร้อมติดตั้งระบบ

บริเวณโดยรอบ

ตลาดโรงเกลือ 

อบจ.สระแก้ว

- - - - 450,000 เชิงปริมาณ

มีลําโพง จํานวน 25ตัว

เชิงคุณภาพ

ประชาชน นักท่องเที่ยว

ภายในตลาดโรงเกลือ 

ร้อยละ 80  ได้รับการ

สื่อสารประชาพันธ์

ที่ถูกต้อง

1. เกิดการรับทราบและ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน นักท่องเที่ยวและ

ผู้เช่าอาคารพาณิชย์

2. มีประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์

กองช่าง

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

27



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการให้ทุนการศึกษา

แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ด้อยโอกาส ของ อบจ.สระแก้ว

(1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส 

(2) เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียน

นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด

สระแก้ว  ได้มโีอกาสศึกษา

ในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

นักเรียน นักศึกษา และ

ผู้ด้อยโอกาสทางการ

ศึกษาภายในจังหวัด

สระแก้ว

- - - - 3,000,000 ร้อยละ 80 นักเรียน 

นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส

 ที่ได้รับทุน  มีคุณภาพ

ชีวิตทางการศึกษาดีขึ้น

(1) คุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา

เด็กนักเรียน นักศึกษา

ผู้ด้อยโอกาส  ดีขึ้น

(2) สร้างโอกาส

ให้เด็กนักเรียน

นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส

ในจังหวัดสระแก้ว

ได้มีโอกาสศึกษา

ในหลักสูตรที่สูงกว่า

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองการศึกษาฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมรักการอ่าน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา 

และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ให้สนใจการอ่านหนังสือ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานและ

บริการของห้องสมุด

ผ่านกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ

1. นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน

ในจังหวัดสระแก้ว

ให้สนใจการอ่าน

เพิ่มมากขึ้น

2.หอสมุด อบจ.

สระแก้ว

เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ

สถานศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว

และนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาต่อไป

สถานศึกษาในจังหวัด

สระแก้ว

- - - - 130,000 ปัญหาความต้อง

สามารถมาจัดทําเป็น

โครงการไม่น้อยกว่า 

10โครงการ ต่อ 1 ครั้ง

สามารถจัดทําเป็น

โครงการเพื่อแก้ไข

ปัญหาความต้องการ

ของประชาชน

กองการศึกษาฯ
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          2. แผนงานการศึกษา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในการทําแผน

การศึกษา

2. เพื่อให้การจัดทําแผนการศึกษา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัด 

ข้าราชการครู และ

บุคลากร

ในกองการศึกษาฯ

- - - - 290,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารับการอบรม

ได้รับรู้และเข้าใจ

ในการจัดทําแผน

การศึกษา

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

ข้าราชการครู และ

บุคลากร ในกอง

การศึกษาฯ มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวการ

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา

กองการศึกษาฯ

12 โครงการพัฒนาแนวทาง

การนําเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์

นวัตกรรมผ่านกระบวนการ

การจัดการเรียนรู้   

1.เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และ

บทบาทครู ตามแนว STEAM  ในการ

สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

2.เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียน    

ให้พร้อมต่อการดํารงชีวิตในเศรษฐกิจ

ยุคดิจิทัล

โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 20,000,000 ร้อยละ 80 ครูผู้สอนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ และบทบาทครู

ตามแนว STEAM 

ศึกษาในการสร้าง

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้และบทบาทครู

ตามแนวSTEAM 

ศึกษาในการสร้าง

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาครูและนักเรียน

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิต

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระแก้ว

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและ

โรงเรียนวัฒนานครให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบการจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่สากล

ครูและนักเรียน

โรงเรียนชุมชน

บ้านโนนจิกและ

โรงเรียนวัฒนานคร

- - - - 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ

ข้าราชการครู

ที่เข้ารับการอบรม

มีความสามารถ

ในการพัฒนาหลักสูตร

วางแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

ร.ร.ชุมชนบ้านโนนจิก

และ ร.ร.วัฒนานคร

เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

การจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

และยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนสู่สากล

กองการศึกษาฯ

14 โครงการห้องปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร์

สู่สากลระดับประถมศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา

มีการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ที่ทันสมัย

2. เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการทาง

คณิตศาสตร์สู่สากล สําหรับ

การเรียนการสอน

นักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 2,380,000 มีห้องปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร์

สู่สากลระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 

1 ห้อง

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในเนื้อหาสาระ 

คณิตศาสตร์มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

และโรงเรียน

ระดับ

ประถมศึกษา

ในสังกัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการห้องปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร์สู่สากล 

ระดับมัธยมศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา

มีการใช้สื่อและนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2. เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการทาง

คณิตศาสตร์สู่สากล สําหรับ

การเรียนการสอน

นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 4,800,000 มีห้องปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร์สู่

สากล 

ระดับมัธยมศึกษา 

เพิ่มขึ้น 1 ห้อง

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในเนื้อหาสาระ 

คณิตศาสตร์มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

และโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ในสังกัดฯ

16 โครงการห้องเรียนนําสมัย

Smart School Solutions

1. เพื่อสร้างห้องเรียนให้มีระบบสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ

ไทยแลนด์ 4.0

2. เพื่อส่งเสริมให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเอง

ในการนําเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล  ค้นคว้า 

มาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัว

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

ตลอดจนป้องกันและรักษาความสงบภายใน

โรงเรียน

โรงเรียนมีระบบ

จัดการเรียนการสอน 

ประกอบไปด้วย

1. Smart class

2. ชุดทดลองเสริมทักษะ

ในโครงการ

3. e-learning  Platform

4. กล้อง smart school

ฯลฯ

- - - - 34,500,000 มีห้องเรียนนําสมัย 

Smart School 

Solutions เพิ่มขึ้น

จํานวน 1 ห้อง

1. ได้ห้องเรียนมีระบบสื่อ

การเรียนการสอนที่ทันสมัย

ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0

2. ผู้เรียนและผู้สอน  ตลอดจน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถพัฒนา

ตนเอง ในการนําเทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูล ค้นคว้า มาปรับ

ใช้กับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น

3. มีประสิทธิภาพการเรียน

การสอน ตลอดจนป้องกันและ

รักษาความสงบภายในโรงเรียน

ที่ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ  

และโรงเรียน

ในสังกัด
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          2. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการ ห้องปฏิบัติการพัฒนา

ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา

2. เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการต้นแบบ

สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด 

สําหรับการเรียนการสอน

โรงเรียนวัฒนานคร - - - - 1,838,000 มีห้องปฏิบัติการพัฒนา

ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์

จากพลังงานสะอาด 

จํานวน 1 ห้อง

นักเรียนมีความรู้และ

ทักษะเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์ไม่ต่ํากว่า

ระดับดี

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.วัฒนานคร

18 โครงการจัดหาและผลิตสื่อ

การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ  

อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและมี

คุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 2,200,000 ร้อยละ 80 

ของโรงเรียนในสังกัดฯ

มีสื่ออุปกรณ์

คุณภาพครบทุก

โรงเรียน

นักเรียนในสังกัดฯ 

ได้รับการพัฒนางาน

เต็มศักยภาพและ

มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

และโรงเรียน

ในสังกัดฯ

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

33



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์

(Ai Digital Analytics Classroom)

1. เพื่อสนับสนุนให้ครู อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสื่ออุปกรณ์

ที่หลากหลายสําหรับจัดการเรียนรู้

ตามแนวสะเต็มศึกษา

2. เพื่อให้มีห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์

สําหรับการเรียนการสอน

โรงเรียนวัฒนานคร - - - - 1,828,900 มีห้องเรียน

ปัญญาประดิษฐ์

(Ai Digital Analytics

 Classroom) เพิ่มขึ้น 

1 ห้อง

นักเรียนมีความรู้และ

ทักษะเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์ไม่ต่ํากว่า

ระดับดี

กองการศึกษาฯ

ร.ร.วัฒนานคร

20 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ด้านหุ่นยนต์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ 

การใช้เครื่องมือช่าง 

การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

นักเรียน

โรงเรียนวัฒนานคร 

- - - - 971,500 ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ในรายวิชา

วิทยาการคํานวณ 

ไม่ต่ํากว่า 2.00

นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจในหลักการเขียน

โปรแกรมควบคุม

หุ่นยนต์ เพื่อใช้

แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

กองการศึกษาฯ

ร.ร.วัฒนานคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

          2. แผนงานการศึกษา
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ประจําปี 2565 (เงินอุดหนุน)

1.เพื่อยกระดับความมีมารตรฐานของ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนให้มี

ความเท่าเทียมหรือมีความใกล้เคียง

กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

2.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอนตรงกับสาระการ

เรียนรู้          

3.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนให้ดีขึ้น

โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 12 ที่ตั้งอยู่

ในจังหวัดสระแก้ว 

จํานวน 8 โรงเรียน 

โดยเป็นเงินค่าจ้าง

ครูอัตราจ้าง24อัตราๆ ละ

15,000 บาท/คน/เดือน 

รวม 12 เดือน 

อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน 

4,320,000 บาท 

กองกํากับการตํารวจ

ตะเวนชายแดนที่ 12 

สบทบ 1,000 บาท

- - - - 4,321,000 มีครูอัตราจ้างเพิ่มขึ้น 

24 อัตรา

1.โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนให้มี

ความเท่าเทียมหรือมี

ความใกล้เคียงกับ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   

2.มีบุคลากรเพียงพอ

ต่อการจัดการเรียน

การสอนตรงกับสาระ

การเรียนรู้          

3.คุณภาพชีวิตของ

นักเรียนให้ดีขึ้น

กองกํากับการ

ตํารวจตระเวน

ชายแดน ที่ 12

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 พนักงานจ้าง

ตําแหน่งนักการภารโรง

ประจําโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ประจําปี 2565 (เงินอุดหนุน)

เพื่อจัดหาบุคลากรพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งนักการภารโรง

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

จํานวน 8 อัตรา

โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน สังกัด 

กองกํากับตระเวน

ชายแดนที่12 ทั้ง 8แห่ง 

เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตําแหน่งภารโรง 

8 อัตราๆ ละ 

8,000บาท/คน/เดือน 

รวม 12 เดือน 

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน 

864,000 บาท 

โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 12 

สมทบ 1,000 บาท

- - - - 865,000 มีภารโรง

เพิ่มขึ้น 8 อัตรา

โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 12 

มีบุคลากรเพียงพอ

ต่อการจัดการเรียน

การสอนตรงกับ

สาระการเรียนรู้

กองกํากับการ

ตํารวจตระเวน

ชายแดน ที่ 12

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          2. แผนงานการศึกษา

ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ

แพทย์และการให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 (เงินอุดหนุน)

เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทาง

การแพทย์ ให้มีมาตรฐาน สามารถ

รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอย่าง

ทันเวลาและปลอดภัย

อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน

 4,900,000 บาท

โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชสระแก้ว

สมทบ 50,000 บาท

- - - - 4,950,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้รับบริการสามารถ

รักษาพยาบาลได้ทัน

และปลอดภัย

ประชาชนชาวจังหวัด

สระแก้ว ได้รับบริการ

ทางการแพทย์ที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน 

มากขึ้น

โรงพยาบาล

สมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว

24 โครงการเพิ่มศักยภาพ

การให้บริการกายภาพบําบัด 

ในเขตอําเภอวัฒนานครและพื้นที่

ใกล้เคียงจังหวัดสระแก้ว 

(เงินอุดหนุน)

เพื่อให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่วัฒนานคร

และอําเภอใกล้เคียงได้รับบริการ

กายภาพบําบัดที่สะดวกรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ

อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน

 1,440,000 บาท

โรงพยาบาลวัฒนานคร 

 สมทบ 160,000 บาท

- - - - 1,600,000 งานกายภาพบําบัด

โรงพยาบาลวัฒนานคร

 สามารถรองรับผู้ป่วย

เพิ่มมากขึ้น 

50 เปอร์เซ็น

ประชาชนในเขตพื้นที่

วัฒนานครและอําเภอ

ใกล้เคียงได้รับบรนิ

การกายภาพบําบัดที่

สะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

โรงพยาบาล

วัฒนานคร

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ
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          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสระแก้ว   (เงินอุดหนุน)

เพื่อเปิดโอกาส/เปิดเวทีให้สมาชิก

ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้

นําเสนอผลงานและได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงาน

และพัฒนาการดําเนินงานของชมรม ฯ

 ในระดับจังหวัดภาคและ

ระดับประเทศ

เกิดการสร้างกระแสการ

"เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งพา  

ยาเสพติด" ในชุมชน 

สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ

และเกิดเครือข่าย 

อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน 

1,000,000 บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

สมทบ 326,840 บาท

- - - - 1,326,840 สมาชิกชมรม 

TO BE NUMBER ONE

ได้นําเสนอผลงานและ

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์

การดําเนินงาน

สมาชิกชมรม TO BE 

NUMBER ONE จาก

ชุมชน สถานศึกษา 

และสถานประกอบการ

 ได้มีเวทีให้แสดง

ความคิด ร่วมตัดสินใจ 

ในการดําเนินงาน

รณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ของจังหวัดสระแก้ว

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจ

กําจัดยุงลาย ป้องกันภัยโรค

ไข้เลือดออก ปี 2565 

(เงินอุดหนุน)

เพื่อป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก

ป้องกันการระบาด

ของโรคไข้เลือดออก

ภายในจังหวัดสระแก้ว 

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน 

4,000,000 บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

สมทบ 20,500 บาท

- - - - 4,020,500 จังหวัดสระแก้ว

มีอัตราการป่วย

ไข้เลือดออก น้อยกว่า

ค่ามัธยฐาน

ย้อนหลัง 5 ปี 

ร้อยละ 10 ของ

ค่ามัธยฐาน 

พ.ศ. 2560-2564

จังหวัดสระแก้ว

มีการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก

น้อยลง

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว

27 โครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจ

กําจัดยุงลายป้องกันภัย

โรคไข้เลือดออก 

ประจําปีงบประมาณ 2565

1. เพื่อป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ไม่ให้เพิ่มขึ้น

2. เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ํายุงลาย  เป็นการควบคุมวงจร

การเกิดของยุง

พื้นที่หมู่บ้าน  จํานวน 

731 หมู่บ้าน  ชุมชนในเขต

เทศบาล จํานวน16

เทศบาล

รวม 9 อําเภอ โรงเรียน วัด

สถานบริการ สาธารณสุข

และสถานที่ราชการ ใน

พื้นที่เขตจังหวัดสระแก้ว

- - - - 2,000,000 จังหวัดสระแก้ว 

มีผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออก

ลดน้อยลงกว่าปี 2564

อัตราการป่วยและ

การเสียชีวิต

ด้วยโรคเลือดออก

และการแพร่ระบาด

โรคไข้เลือดออก

มีปริมาณลดลง

กองสาธารณสุข
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          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด

1.เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกควบคุม และกลุ่มที่

ติดเชื้อได้มีสถานที่พักอย่างสะดวก

และปลอดภัย

2.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อและโรคระบาด

ประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเกิดโรคติดต่อ

และโรคระบาด

- - - - 2,000,000 ประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยง

 ร้อยละ80 ที่ต้องการ

มีสถานที่พักเพียงพอ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ถูก

ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ 

ได้มีสถานที่พักระหว่าง

การรอผลตรวจ 

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ไม่มีการเครียดจากการ

ถูกกักตัว

กองสาธารณสุข

29 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้  และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นตามศักยภาพ

ผู้สูงอายุ

ภายในจังหวัดสระแก้ว

- - - - 300,000 ผู้สูงอายุมีการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ที่ดีขึ้น

1. มีระบบการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้สูงอายุสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ 

และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นตามศักยภาพ

กองสาธารณสุข

40

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ

ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถ

ช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้

อย่างปลอดภัย

นักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระแก้ว

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าอบรมมีความรู้

และทักษะในการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

สามารถช่วยเหลือ

ตนเองและบุคคลใกล้

ตัวได้อย่างปลอดภัย

กองสาธารณสุข

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

สําหรับประชาชนทั่วไป

และอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย

ในจังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ

ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถ

ช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้

อย่างปลอดภัย ได้อยา่งปลอดภัยก่อน

ถึงโรงพยาบาล

ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 

อสม. อพปร. ชรบ. 

อาสาสมัครมูลนิธิและ

ประชาชนทั่วไป

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าอบรมมีความรู้

และทักษะในการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

สามารถช่วยเหลือ

ตนเองและบุคคลใกล้

ตัวได้อย่างปลอดภัย

ก่อนถึงโรงพยาบาล

กองสาธารณสุข
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการจัดทําแผนและอบรม

เชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ระดับจังหวัด  

ประจําปีงบประมาณ 2565

1. เพื่อระงับเหตุเพื่อลดอันตรายและ

ความเสียหายต่อชีวิตคน และ

ชุมชนให้น้อยที่สุด

2. เพื่อรักษาทรัพย์สิน และอุปกรณ์มิ

ให้

เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อย

ที่สุด

3. เพื่อเป็นแบบแผน และแนวทาง

ปฏิบัติ

กู้ชีพ-กู้ภัย ตํารวจ 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 300,000 ผู้เข้าร่วมอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีความรู้ความเข้าใจ

1. สามารถระงับเหตุ

และลดอันตรายและ

ความเสียหายต่อ

ชีวิตคนและชุมชนได้

2. สามารถรักษา

ทรัพย์สิน และอุปกรณ์

มิให้เกิดความเสียหาย

กองสาธารณสุข

33 โครงการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการเคลื่อนไหว (เงินอุดหนุน)

1.เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการดูแล

ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการ

เคลื่อนไหว

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลฟื้นฟู

ผู้ป่วยทางกายภาพบําบัดมากขึ้น

อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน 

จํานวน 3,371,500 บาท

ร.พ.อรัญประเทศ สบทบ

จํานวน 70,000 บาท

- - - - 3,441,500 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย

ได้รับการบริการดูแล

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการเคลื่อนไหว

อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหน่วยบริการดูแล

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการเคลื่อนไหว

ด้วยวิธีทางกายภาพบําบัด

ในเขตพื้นที่อําเภอ

อรัญประเทศ

อย่างมีคุณภาพ

รพ.อรัญประเทศ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพความรู้

และบริการทางการแพทย์

ผ่านระบบ Conference 

ประจําปี 2565 (เงินอุดหนุน)

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร

ทางการแพทย์

2. เพื่อลดการส่งต่อของผู้ป่วย และ

ให้บริการผู้ป่วยได้ทันเวลา

3. เพื่อบูรณาการ การให้บริการทาง

การแพทย์ในรูปแบบสหวิชาชีพ

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน 

จํานวน 290,000 บาท

รพ.อรัญประเทศ สมทบ

จํานวน 10,000 บาท

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 

ของผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจในการ

ส่งต่อผู้ป่วย และ

ให้บริการผู้ป่วยได้

ทันเวลา

1. บุคลากรทางการ 

แพทย์มีองค์ความรู้

เพิ่มขึ้น

2. มีการให้บริการ

ผู้ป่วยได้ทันเวลา

3. มีการบูรณาการ 

การให้บริการทาง

การแพทย์ในรูปแบบ

สหวิชาชีพ

รพ.อรัญประเทศ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การตรวจวินิจฉัยโรค

จากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดนไทยกัมพูชา 

จังหวัดสระแก้ว  (เงินอุดหนุน)

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแล

ผู้ป่วยทางคลินิกให้ได้มาตรฐานมี

ความพร้อมด้านเครื่องมือทาง

การแพทย์และการวินิจฉัย

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

ด้านอาชีวอนามัยในสถานบริการ 

รองรับการพัฒนาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน

จํานวน 980,000 บาท

รพ.อรัญประเทศ สมทบ 

จํานวน 20,000 บาท

- - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 

ของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ

ในการบริการ

1. ระบบบริการการ

ดูแล

ผู้ป่วยทางคลินิกได้

มาตรฐานมีความพร้อม

ด้านเครื่องมือทางการ

แพทย์และการวินิจฉัย

2. การบริการด้าน

อาชีวอนามัยในสถาน

บริการ รองรับการ

พัฒนาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว

รพ.อรัญประเทศ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

กายภาพบําบัด โรงพยาบาลวัฒนานคร

(เงินอุดหนุน)

1. เพื่อให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่วัฒนานคร

และอําเภอใกล้เคียงได้รับบริการ

กายภาพบําบัดที่สะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อขยายการรองรับผู้ป่วยที่มารับ

บริการกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล

ให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีในการใช้

ชีวิตประจําวัน

3. อบจ.สระแก้ว 

อุดหนุน 1,440,000 บาท

รพ.วัฒนานคร เงิน

สมทบ 160,000 บาท

- - - - 1,600,000 ร้อยละ 80 

ของผู้มารับการบริการ

กายภาพบําบัด

มีความพึงพอใจ

1. ผู้ป่วยในเขตพื้นที่

วัฒนานครและอําเภอ

ใกล้เคียงได้รับบริการ

กายภาพบําบัดที่

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

2. ผู้ป่วยที่มารับ

บริการกายภาพบําบัด

ที่โรงพยาบาลสามารถ

รองรับได้จํานวนเพิ่ม

มากขึ้น

3. ผู้ป่วยมีสขุภาพที่ดี

ในการใช้ชีวิตประจําวัน

รพ.วัฒนานคร
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการยกระดับการพัฒนา

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินคุณภาพ 

(ER คุณภาพ) โรงพยาบาลคลองหาด 

อําเภอคลองหาด (เงินอุดหนุน)

1. เพื่อให้ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

มีมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาล

ผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

อย่างทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ

2. เพื่อพัฒนาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินให้

ผ่านมาตรฐาน ER คุณภาพ

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน

จํานวน 1,667,775 บาท

รพ.คลองหาด  สมทบ

จํานวน 555,925 บาท

- - - - 2,223,700 ร้อยละ 80 

ของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ

ในการรับบริการ

ที่ได้มาตรฐาน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

มีมาตรฐาน ให้การ

รักษาพยาบาล

ผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

อย่างทันเวลา 

ปลอดภัยและประทับใจ

2. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้ผ่านมาตรฐาน ER 

คุณภาพ

รพ.คลองหาด
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          3. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับ

ประชาชนที่สนใจและได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน

วิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

3.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

และครอบครัวของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม

เยาวชน สตรี และ

ประชาชน ในพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ    

มีความรู้เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับทักษะอาชีพ

1.ประชาชนได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

2.พัฒนาความรู้

ความสามารถใน

วิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่

เดิมให้ดียิ่งขึ้น

3.ประชาชนมีรายได้

ให้กับตนเองและ

ครอบครัวของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

สํานักปลัดฯ

47

          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 จิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 1. เพื่อจัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา

ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัด

สระแก้ว

2. เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา  

“เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

3. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนจิตอาสา 

เยาวชน องค์กร ชมรมต่างๆ ในพื้นที่

จังหวัดสระแก้วตระหนักถึงความสําคัญ

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

4. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนจิตอาสา 

เยาวชน องค์กร ชมรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สระแก้ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5. เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจของประชาชน จิตอาสา 

เยาวชน

องค์กร ชมรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนจิตอาสา 

เยาวชน องค์กร 

ชมรมต่างๆ 

ในพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว 

 

- - - - 312,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ        

ประชาชนจิตอาสา เยาวชน

องค์กร ชมรมต่างๆ 

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  

ทั้ง 9 อําเภอ      

จํานวน 4,500 คน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

1. ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่สาธารณะส่วนรวม

และของชุมชน      

2. ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

1. ประชาชนจิตอาสา 

เยาวชน องค์กร ชมรมต่างๆ

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

มีจิตสํานึกและตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2. เกิดการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น และมีความ

สมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง

ร่วมใจกันของประชาชน 

จิตอาสา เยาวชน องค์กร 

ชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

สํานักปลัดฯ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 "พช.กับ อบจ." พาทํา บ้านพอเพียง 

Modek 30 ตารางวา

เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการปลูกพืช 

ปลูกผัก ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน)

พื้นที่ต้นแบบการปลูก

พืชผัก ณ องค์การ

บริหารบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 1 แปลง และพื้นที่

ต้นแบบการปลูกพืชผัก 

58 ตําบลๆละ 1 แห่ง 

จํานวน 58 แปลง

- - - - 2,117,585 เกิดแหล่งผลิตอาหาร

ในชุมชน 

จํานวน 58 แห่ง

ประชาชนชาวจังหวัด

สระแก้ว น้อมนําแนว

ทางการสร้างพื้นฐาน

ความพอมี พอกิน 

พอใช้ของประชาชน 

เพื่อให้พึ่งตนเองได้

สํานักปลัดฯ

กองยุทธศาสตร์ฯ

สํานักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวัดสระแก้ว

41 โครงการอบรมพัฒนา

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

จังหวัดสระแก้ว  

ประจําปีงบประมาณ 2565

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ

ทักษะการนวดแผนไทย 

เพื่อสุขภาพได้อย่างถูกวิธี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองได้อย่างถูกวิธี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ

กลุ่ม/ประชาชนทั่วไป

9 อําเภอๆ ละ 60 คน

รวมทั้งสิน  540  คน

ภายในจังหวัดสระแก้ว  

- - - - 500,000 1. ผู้เข้ารับการอบรม

ผ่านการทดสอบทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ตามเกณฑ์ร้อยละ 85

2. ผู้เข้ารับการอบรม

มีสุขภาพที่ดีและมีทักษะ

พื้นฐานการนวดแผนไทย 

มากกว่าร้อยละ 85

1. ผู้ผ่านการอบรมสามารถ

ใช้ความรู้และทักษะ

การนวดแผนไทยอย่างถูกวิธี

2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถ

ใช้ความรู้และทักษะ

ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล

สุขภาพในชีวิตประจําวัน 

ทั้งของตนเอง  สมาชิก

ในครอบครัวและชุมชน 

ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม

กองสาธารณสุข
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการแข่งขันมวยไทยดาวรุ่ง

จังหวัดสระแก้ว ต้านยาเสพติด 

(เงินอุดหนุน)

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ

ประชาชนได้ออกกําลังกายโดยการ

เล่นกีฬา          

2.เพื่อยกระดับกีฬามวยไทยของ

ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

อบจ.สระแก้ว อุดหนุน 

490,000  บาท

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

สระแก้ว 

สมทบ  10,000  บาท

- - - - 500,000 ได้นักมวยไทยดาวรุ่ง

เพิ่มขึ้น

1.กีฬามวยไทยเป็นที่

นิยมและรู้จักของคน

สระแก้วมากขึ้น  

2.เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข้งแรง

กองยุทธศาสตร์ฯ

 สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดสระแก้ว

43 โครงการแข่งขันมวยไทยดาวรุ่งภูธร

จังหวัดสระแก้ว ต้านยาเสพติด

(เงินอุดหนุน)

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ

ประชาชนได้ออกกําลังกาย

โดยการเล่นกีฬา          

2.เพื่อยกระดับกีฬามวยไทย

ของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

อบจ.สระแก้ว 

อุดหนุน 190,000 บาท

สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดสระแก้ว 

สมทบ 10,000 บาท

- - - - 200,000 ได้นักมวยไทย

ดาวรุ่งภูธร

เพิ่มขึ้น

1. กีฬามวยไทย

เป็นที่นิยมและ

รู้จักของคนสระแก้ว

มากขึ้น 

2. กีฬามวยไทย

ในท้องถิ่น

มีมาตรฐานมากขึ้น

กองยุทธศาสตร์ฯ

 สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดสระแก้ว
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         5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียน

ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 

(การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

จังหวัดสระแก้ว) (เงินอุดหนุน)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 

จังหวัดสระแก้ว ได้เล่นกีฬาและออก

กําลังกายมากขึ้นและเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง

 อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน 

100,000 บาท 

สํานักงานท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสระแก้ว

สมทบ 10,000 บาท

- - - - 110,000 มีนักเรียน นักศึกษา

นักกีฬา ครู อาจารย์ผู้

ฝึกสอน ผู้เข้าร่วม

โครงการฯจํานวนไม่

น้อยกว่า 100 คน

นักเรียน นักศึกษา 

นักกีฬา ได้เล่นกีฬา

และออกกําลังกายมาก

ขึ้นและเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง

กองยุทธศาสตร์ฯ

 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สระแก้ว

45 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

จังหวัดสระแก้ว (เงินอุดหนุน)

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข

มีสุขภาพที่แข็งแรง 

ปราศจากโรคภัย

 อบจ.สระแก้ว

อุดหนุน 100,000 บาท

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสระแก้ว 

สมทบ 10,000 บาท

- - - - 110,000 มีผู้สูงอายุเข้าร่วม

แข่งขัน ไม่น้อยกว่า100

 คน

ผู้สูงอายุมีความสุข

และมีสุขภาพร่างการ

แข็งแรง

กองยุทธศาสตร์ฯ

 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สระแก้ว
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

         5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการแข่งขันฟุตบอลชาย

รุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไป

อบจ.สระแก้วคัพ

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจังหวัด

สระแก้ว มีโอกาสใช้ทักษะและ

ประสบการณ์ด้านกีฬามีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี

ระเบียบวินัย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา

เยาวชนและประชาชน

ในจังหวัดสระแก้ว

- - - - 260,000 ร้อยละ 80 ของ

เยาวชนและประชาชน

ในจังหวัดสระแก้ว

มีสุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถนําไปประกอบ

เป็นอาชีพ เสริมรายได้

ให้ตนเองและครอบครัว

เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ให้ดีขึ้น

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

รู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ 

3. เกิดการรวมกลุ่ม

อาชีพของชุมชนในพื้นที่

กองการศึกษาฯ
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       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ

         5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการบริหารจัดการน้ําใต้ดิน 

(ธนาคารน้ําใต้ดิน) 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําใต้ดิน

ในระบบใหญ่ เพื่อที่จะทําการส่งน้ําฝน

ที่ตกลงมาไปเก็บไว้ในชั้นน้ําใต้ดิน

ในบริเวณที่จําเป็น เพื่อให้เพียงพอ

กับปริมาณความต้องการใช้น้ํา

ใต้ดินในพื้นที่นั้น

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดสระแก้วเข้าใจถึงแนวทาง

การบริหารจัดการน้ําใต้ดิน

แบบครบวงจร

สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว 

ผู้นําชุมชน

และประชาชนทั่วไป

ในเขตจังหวัดสระแก้ว

- - - - 500,000 ร้อยละ 80  ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อบรมการบริหาร

จัดการน้ําใต้ดิน

(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

มีความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการบริหาร

จัดการน้ําใต้ดิน

และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่

การเกษตรของตนเองได้

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี

การนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไป

พัฒนาท้องถิ่นให้มีการ

บริหารจัดการน้ําเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

และสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน

2.ผู้เข้าร่วมอบรม

สามารถนําความรู้ที่ได้

จากการฝึกอบรม

นําไปใช้ประโยชน์จาก

น้ําสู่ครัวเรือนและ

แปลงเกษรด้วยการ

พึ่งพาตนเอง

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ
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          6. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมและขับเคลื่อน

เครือข่ายบริหารจัดการน้ํา 

เพื่อการเกษตรจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ระดับ

อําเภอ 

2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจหลักการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่

3.เพื่อให้ประชาชนสามารถนําความรู้

ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

 เหมาะสม และยั่งยืน

ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 450,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้

เกี่ยวกับบริหาร

จัดการน้ําเพื่อ

การเกษตรจังหวัด

สระแก้ว

1.เกิดการบูรณาการ

ร่วมกันในการบริหาร 

จัดการน้ําในพื้นที่ระดับ

อําเภอ

2.ประชาชนสามารถนํา

ความรู้หลักการบริหาร

จัดการ น้ําไปปรับใช้กับ

สภาพพื้นที่ได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม และ

ยั่งยนื

สํานักปลัดฯ

         1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชง-กัญชา  

และพืชสมุนไพร

เพื่อพัฒนาทางการแพทย์และ

ระดับเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปวิสาหกิจ

ชุมชน ให้เกิดเครือข่ายกลุ่มปลูก

สมุนไพรกัญชง-กัญชา สมุนไพรอื่นๆ 

เพื่อรองรับงานวิจัย และการสร้าง

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในจังหวัด

สระแก้ว

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ในสระแก้วสามารถทําการเกษตรแบบ

สะอาดสามารถยกระดับรายได้ และ

คุณภาพชีวิต ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ประชาชนในจังหวัด

สระแก้วผู้สนใจการ

ปลูกพืชสมุนไพร

- - - - 450,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่อง

การสร้างเครือข่าย

และจัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชนผู้ปลูกกัญชง

 - กัญชาและพืช

สมุนไพรอื่น ๆเพื่อ

พัฒนาการแพทย์

และระดับ

เศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดสระแก้ว

1.ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการสามารถขยายผล

ให้เกิดเครือข่ายกลุ่มปลูก

สมุนไพรกัญชง-กัญชา 

สมุนไพรอื่นๆ เพื่อรองรับ

งานวิจัยและการสร้าง

โรงพยาบาลแพทย์แผน

ไทยในจังหวัดสระแก้ว

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน

สระแก้ว สามารถเรียนรู้

และการเกษตรแบบ

สะอาด สามารถยกระดับ

รายได้และคุณภาพชีวิต

ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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         1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างรางระบายคอนกรีต

พร้อมขุดคลองส่งน้ํา 

ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 

ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

1.เพื่อให้มีเส้นทางน้ํา ในการลําเลียงน้ํา

ไปสู่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ได้

2.เพื่อให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา

ขนาดใหญ่มีปริมาณที่มากขึ้น  

เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และ

มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร

ขนาดปากคลอง

กว้าง 8.00 เมตร 

ความยาว 3,000 เมตร 

พร้อมก่อสร้างคู่ส่งน้ํา 

(คูดาดคอนกรีต) 

แบบถมดินปากคู่

กว้าง 1.5 เมตร 

ความยาว 800 เมตร

- - - - 5,000,000 มีรางระบาย

สําหรับลําเลียงน้ํา 

จํานวน 1 แห่ง

1. มีเส้นทางลําเลียง

น้ําไปสู่อ่างเก็บน้ําขนาด

ใหญ่    

2. อ่างเก็บน้ํามีปริมาณ

น้ํามากขึ้น เพียงพอ

ต่อการอุปโภค บริโภค 

และมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกคลอง

หมู่ที่ 13   บ้านเนินไฮ   ต.ท่าแยก    

อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว

1.เพื่อให้คลองเดิมมีปริมาณกักเก็บได้

เพิ่มมากขึ้น 

2.เพื่อให้คลองสามารถระบายน้ํา

ในช่วงฤดูฝนได้ดีขึ้น 

3.เพื่อให้คลองสามารถเป็นแหล่งน้ํา

สําหรับอุปโภค บริโภค ได้เพียงพอ

ต่อเกษตรกร

ขนาดกว้าง 14.00 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

- - - - 571,247 มีคลอง

ขนาดกว้าง 

14.00 เมตร

ระยะทาง

1,000 เมตร

1. คลองมีปริมาณ

กักเก็บได้ เพิ่มมากขึ้น 

2. คลองสามารถ

ระบายน้ําในช่วง

ฤดูฝนได้ดีขึ้น 

3. คลองสามารถ

เป็นแหล่งน้ําสําหรับ

อุปโภค บริโภค 

ได้เพียงพอต่อเกษตรกร

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นจุดชมวิว

และจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร

พื้นที่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3395  ที่บ้านเขาเลื่อมใต้  

หมู่ที่ 9  ตําบลคลองหาด  

อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อความสะดวกสบายสําหรับ

ประชาชนในการนําสินค้า

ทางการเกษตรมาวางจําหน่าย 

2.เพื่อรองรับสําหรับนักท่องเที่ยว

ในการมาชมวิวทิวทัศน์

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,700 ตารางเมตร 

ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

ระหว่างเขตทางหลวง

และติดตั้งโคมไฟ

แสงสว่าง

- - - - 3,800,000 มีพื้นที่สําหรับนํา

สินค้ามาขายและ

รองรับนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

1. ประชาชนในพื้นที่

และบริเวณใกล้เคียง

สามารถนําสินค้า

ทางการเกษตรมาวาง

จําหน่าย

2.มีสถานที่รองรับ

สําหรับนักท่องเที่ยว

กองช่าง

6 ก่อสร้างโดมขนาดใหญ่ 

พร้อมเทลานคอนกรีต

เพื่อการเกษตรที่สาธารณประโยชน์ 

หมู่ 4 บ้านหนองเตียน 

ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เพื่อความสะดวกสบาย  สําหรับ

ประชาชนในการนําสินค้าทางการ

เกษตรมาวางจําหน่าย

ขนาดกว้าง         
30.00 เมตร      
ยาว 50.00 เมตร

- - - - 5,250,000 มีพื้นที่สําหรับนํา

สินค้ามาขาย

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ประชาชนในพื้นที่และ

บริเวณใกล้เคียง

สามารถนําสินค้า

ทางการเกษตรมาวาง

จําหน่าย

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําคลองวังจิก  

หมู่ที่ 8  ต.ไทรเดี่ยว  อ.คลองหาด  

จ.สระแก้ว

1. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ําตื้นเขิน

ให้เก็บกักน้ําได้ปริมาณมากขึ้น  

2. เพื่อให้อ่างเก็บน้ํามีน้ําเพียงพอต่อ

การเกษตร และอุปโภคและบริโภค

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

10 ไร่ 

จากความลึกเดิม 

เฉลี่ย 3.00 เมตร

- - - - 2,500,000 ได้ขนาดอ่างเก็บน้ํา

ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ได้เพิ่มขึ้น  1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน

ของประชาชน

นําน้ําไปใช้ใน

การเกษตรและ

การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

8 ขุดลอกคลอง  รอบป่าโคกหนองรัง 

สายด้านนอก  

หมู่ที่ 4 บ้านกุดผือ

หมู่ที่ 5 บ้านอ่างศิลา

หมู่ที่ 6 บ้านศิลารัตน์พัฒนา

ต.โนนหมากมุ่น  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว

1. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ําตื้นเขิน

ให้เก็บกักน้ําได้ปริมาณมากขึ้น

มีน้ําเพียงพอต่อการเกษตร และ

อุปโภคบริโภค 

2. เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้น

ในช่วงฤดูฝน

ขุดลอกคลอง

กว้าง  8  เมตร

ก้นคลอง  4  เมตร

ลึก  3  เมตร

ยาว  7,000  เมตร

ลาดเอียง 1:1   ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 

138,600 ลบม.

ตามแบบ อบจ.สระแก้ว

- - - - 2,853,000 ได้จํานวนคลอง

ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ได้เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

1.สามารถเก็บกักน้ํา

เพื่อใช้ในการทํา

เกษตรกรรม

และอุปโภคบรโิภค 

2. คลองสามารถ

ระบายน้ําได้ดีขึ้น

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย 

บ้านตะลุมพุก  หมู่ที่ 2  และ

พื้นที่ใกล้เคียง  ต.ทัพราช

อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว

เพื่อป้องกันน้ําเน่าเสียไหลลง

แหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่ 

กว้าง  2.50  เมตร

ลึก  2  เมตร

หนา  0.10  เมตร

ยาว  326  เมตร

ตามแบบ  อบจ.สระแก้ว

- - - - 3,777,000 ได้ระบบ

ระบายน้ําเสีย 

จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหล่งน้ําที่สะอาด

สามารถใช้ในการ

อุปโภคบริโภคได้

กองช่าง

10 ขุดสระเก็บน้ําพื้นที่สาธารณประโยชน์

บ้านไหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6

ตําบลหนองตะเคียนบอน   

อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ําสําหรับการ

อุปโภค-บริโภค 

2. เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

ขนาดพื้นที่ขุดสระ 

ไม่น้อยกว่า 

10,840.00 ตารางเมตร 

ลึก 4.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:2

- - - - 3,300,000 มีสระเก็บน้ํา

เพิ่มขึ้น

จํานวน 1 แห่ง

1. มีแหล่งเก็บน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภค 

2. มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา 

ที่บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาสามสิบ  อําเภอเขาฉกรรจ์   

จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อปรับปรุงคลองน้ําเดิมที่ตื้นเขิน

ให้มีปริมาณการกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

ขุดลอกคลองลึกเดิม

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,000.00 ตารางเมตร 

ลึกจากเดิม 3.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:2

- - - - 1,200,000 ได้จํานวนคลอง

ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ได้เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

1.ได้คลองน้ําเดิม

ที่ตื้นเขินให้มีปริมาณ

การกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2. มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

กองช่าง

12 ขุดลอกแหล่งน้ําที่บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 

ตําบลคลองทับจันทร์   

อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อปรับปรุงคลองน้ําเดิมที่ตื้นเขิน

ให้มีปริมาณการกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

พื้นที่ขุดลอก

ไม่น้อยกว่า 

18,900.00 ตารางเมตร

ลึก 2.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:2

- - - - 3,000,000 ได้จํานวนคลอง

ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ได้เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

1.ได้คลองน้ําเดิม

ที่ตื้นเขินให้มีปริมาณ

การกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น 

2. มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

กองช่าง

13 ขุดสระเก็บน้ําพื้นที่สาธารณประโยชน์

บ้านหนองมะอึ   หมู่ที่ 4 

ตําบลโนนหมากเค็ง  อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ําสําหรับการ

อุปโภค-บริโภค 

2. เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

ขนาดพื้นที่ปากสระ 

ไม่น้อยกว่า 

18,000 ตารางเมตร 

ลึก 3.00 เมตร 

ลาดเอียง 1:2

- - - - 4,500,000 มีสระเก็บน้ํา

เพิ่มขึ้น

จํานวน 1 แห่ง

1. มีแหล่งเก็บน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภค 

2. มีน้ําเพียงพอสําหรับ

การเกษตรในพื้นที่

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปลูกต้นไม้

เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ

1.เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัสระแก้ว และประชาชนผู้สนใจ

ร่วมกันปลูกต้นไม้

2.เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้คณะ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

และประชาชน ไดเ้ห็นคุณค่าในการ

บํารุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้ง

เพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้

ยั่งยืนต่อไป

ในเขตพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 30,000 มีจํานวนต้นไม้เพิ่ม

มากขึ้น 

ต่อ 1 กิจกรรม

1.คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว และ

ประชาชน ได้ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้

2.ทัศนียภาพที่สวยงาม

สภาพแวดล้อม ได้รับ

การฟื้นฟู โดยการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวให้กับ

หน่วยงานเพื่อบรรเทา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมลด

ภาวะโลกร้อน

สํานักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

จังหวัดสระแก้ว (Sakaeo Model)

กิจกรรมที่ 1 

การจัดการแปลงปลูกสาธิตและโรงอบ

สมุนไพรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

แบบอัตโนมัติด้วย IOT      

1. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดการแปลงปลูกกลางแจ้ง

แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที

ระบบโรงอบพืชสมุนไพรด้วยการควบคุม

สภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ มาใช้ในการ

จัดการแปลงปลูกและนําตัวแบบแปลงปลูก

ไปประยุกต์กับการปลูกพืชสมุนไพรอื่น ๆ 

2. เพื่อจัดทําแปลงสาธิตในการขยายพันธุ์พืช

สมุนไพร พัฒนาพื้นที่เก็บรวมรวมและ

พัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพร

3. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ระบบโรงอบพืชสมุนไพรด้วยการควบคุม

สภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ

ผู้ประกอบการ/

เกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชน/

ประชาชนทั่วไป

ผู้ที่สนใจ

- - - - 2,500,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิจัยและพัฒนา

พันธุ์พืช 

จังหวัดสระแก้ว

(Sakaeo Model)

พึงพอใจ

กิจกรรมที่ 1 

การจัดการแปลงปลูก

สาธิตและโรงอบสมุนไพร

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

แบบอัตโนมัติด้วย IOT

1.เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีไอโอที 

ในการใช้ควบคุม

สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ 

สามารถควบคุมผลผลิต

ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้  

2.ได้โรงอบด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ต้นแบบ 

ที่ควบคุมสภาพแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยี ไอโอที

3.มีการนําโรงอบสมุนไพร

ต้นแบบไปประยุกต์ต่อยอด

การควบคุมสภาพแวดล้อม

อัตโนมัติกับพืชอื่น

สํานักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. เพื่อถ่ายทอดแนวทางการนําโรงอบ

ไปประยุกต์กับการจัดการอบพืชอื่น ๆ   

5. เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างและออกแบบ

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไอโอที

มาควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ

4.มีการรวบรวมสายพันธุ์

และพัฒนาสายพันธุ์

พืชสมุนไพร ในช่วงปีแรก

เน้นรวบรวมสายพันธุ์

สมุนไพร 3 ชนิด คือ 

ฟ้าทะลายโจร  กระชายขาว

และมะระขี้นก 

จากแหล่งต่างๆ 

คัดเลือกสายพันธุ์

ที่มีปริมาณสาระสําคัญสูง

และเหมาะสมต่อการปลูก

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

5.ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/

ประชาชน/วิสาหกิจชุมชน

ควบคุมคุณภาพการผลิต

ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากลและมีอํานาจ

ต่อรองการจัดจําหน่าย 

รวมถึงเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้

ให้กับชุมชน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
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          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กิจกรรมที่ 2 

การรวบรวมและพัฒนาสายพันธุ์

พืชสมุนไพร

1. รวบรวมสายพันธุ์สมุนไพร 3 ชนิด 

คือ  ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และ

มะระขี้นกจากแหล่งต่างๆ       

2. คัดเลือกสายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

กระชายขาว และมะระขี้นก  ที่มี

ปริมาณสาระสําคัญสูงและเหมาะสม

ต่อการปลูกในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ผลผลิต

1. สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

กระชายขาว และมะระ

ขี้นก ที่รวบรวมจากแหล่ง

ต่างๆ ในประเทศไทย

2. สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

กระชายขาว และมะระ

ขี้นก ที่มีปริมาณสาระ

สําคัญสูงและเหมาะสม

ต่อการปลูกในพื้นที่จังหวัด

สระแก้ว และสามารถใช้

เป็นเชื้อพันธุกรรมสําหรับ

การปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลลัพธ์

1. จังหวัดสระแก้ว

เป็นเมืองสมุนไพร

อย่างแท้จริง  สามารถ

ผลผลิตสมุนไพร ที่มีทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ

ตามที่ตลาดต้องการ

2. สายพันธุ์

ฟ้าทะลายโจร 

กระชายขาวและ

มะระขี้นก ที่เหมาะ

ต่อการปรับปรุงพันธุ์  

เพื่อการพึ่งพาตนเอง

และสามารถผลิต

สมุนไพร

ได้อย่างยั่งยืน

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กิจกรรมที่ 3 

วิจัยสํารวจตลาด ผลิตภัณฑ์อุปโภค  

บริโภค และความต้องการของตลาด

1.เพื่อสํารวจความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสู่การผลิต

เชิงพาณิชย์                                 

  

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ของผู้บริโภคทั่วไป

3.เพื่อสํารวจช่องทางการจัดจําหน่ายใน

ทุกช่องทางการตลาด(Omni Channel)

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 

2. ผู้ปลูกสมุนไพร

ในจังหวัดสระแก้ว

มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กิจกรรมที่ 4 

แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตร 

และพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า

พืชสมุนไพร/เพิ่มรายได้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ

แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

และส่งเสริมการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม

2.เพื่อการศึกษาวิจัย แปรรูป และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่หลากหลายจาก

มะระขี้นกและขมิ้นชันแดงสยามที่ปลูก

แบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกและ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลอดภยัและ

ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค

1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง

บริการวิชาการแก่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดสระแก้ว และ

ส่งเสริมการนําความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาประยุกต์

ใช้ในการพัฒนาชุมชน

และสังคม 

2.เพื่อการศึกษาวิจัย

แปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ที่หลากหลายจาก

มะระขี้นกและขมิ้นชัน

แดงสยาม ที่ปลูกแบบ

อินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูก
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          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชน การบริการวิชาการ และ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์

แก่ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วและ

พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่ปลอดภัยและ

ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค

3.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจชุมชน 

การบริการวิชาการและ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น

จังหวัดสระแก้วและ

พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการศึกษาและถอดองค์ความรู้

การบริหารจัดการผลผลิตเกษตร

ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 

ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการผลผลิต

เกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 

ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. เพื่อถอดองค์ความรู้และจัดทํา

ต้นแบบและแนวปฏิบัติการบริหาร

จัดการผลผลิตเกษตรตามหลัก

กสิกรรมธรรมชาติ 

ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับบริบทของจังหวัดสระแก้ว

3. เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรจังหวัดสระแก้ว  

ได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการ

ดําเนินงานของกลุ่มในการบริหาร

จัดการการเกษตรตามหลักกสิกรรม

ธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลุ่มเกษตรกรภายใน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 330,000 ร้อยละ80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการอบรม

สามารถนําความรู้

ที่ได้ไปต่อยอด

องค์ความรู้และ

สามารถขยายผล

แนวทางการทํา

กสิกรรมยั่งยืน

ไปยังพื้นที่อื่น

ในจังหวัดสระแก้ว 

หรือจังหวัด

ใกล้เคียงได้

1.ได้เรียนรู้ถึงปัจจัย

แห่งความสําเร็จ

ของกลุ่มเกษตร

ที่ได้รับการอบรม

2.ได้เรียนรู้ถึงตน้แบบ

และแนวปฏิบัติในการ

รวมกลุ่มเกษตรกร

เพื่อบริหารจัดการ

เกษตรกรรมยั่งยืน

ของจังหวัดสระแก้ว

3.กลุ่มเกษตรกร

ในจังหวัดสระแก้ว

มีความเข้มแข็ง  พึ่งพา

ตนเองได้  และมีระดับ

คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

สํานักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

          3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน 
(เงินอุดหนุน)

1.เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งและ
ยั่งยืน มีความพร้อมที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของแต่ละชุมชน เกิดองค์ความรู้ใน
การต่อยอดแนวความคิดในการ
พัฒนาและยกระดับทางด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนของตนเอง
3.เพื่อสร้างภาพลักษ์ที่ดีและ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ให้มีมาตรฐานสู่สายตาของ
นักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อบจ.สระแก้ว  อุดหนุน 
4,840,000 บาท 
สํานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระแก้ว 
สมทบ 200,000 บาท

- - - - 5,040,000 มีแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี

1.ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่      
โดดเด่นและเข้มแข็ง 
นักท่องเที่ยวมั่นใจในความ
ปลอดภัยในการเดินทาง   
เข้ามาท่องเที่ยว
2.บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
สามารถนําแนวคิดที่ได้    
มาต่อยอดองค์ความรู้และ
สามารถนํามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐาน

กองยุทธศาสตร์ฯ
สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สระแก้ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชน
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งและ
ยั่งยืน มีความพร้อมที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของแต่ละชุมชน เกิดองค์ความรู้ใน
การต่อยอดแนวความคิดในการ
พัฒนาและยกระดับทางด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนของตนเอง
3.เพื่อสร้างภาพลักษ์ที่ดีและ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ให้มีมาตรฐานสู่สายตาของ
นักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
ผู้นําชุมชน ตัวผู้แทนชุมชน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละอําเภอ
ทั้ง 9 อําเภอ 
(อาทิ เช่น ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหนองโกวิท 
อ.เขาฉกรรจ์ , 
ชุมชนบ้านคลองอาราง 
อ.เมืองสระแก้ว , 
ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 
อ.วัฒนานคร ฯลฯ)

- - - - 2,000,000 มีแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี

1.ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นและเข้มแข็ง 
นักท่องเที่ยวมั่นใจในความ
ปลอดภัยในการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยว
2.บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
สามารถนําแนวคิดที่ได้มา
ต่อยอดองค์ความรู้และ
สามารถนํามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐาน

สํานักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการ

ท่องเที่ยวและบริการ
1.เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวตัวแทนชุมชน บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมรับมือการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
2.เพื่อเกิดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว 
บริการของชุมชน สินค้าชุมชน และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้มีมาตรฐาน 
กอ่ให้เกิดความยั่งยืน ในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้น 
4.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิด
การกระจายรายได้แก่ประชาชน ในพื้นที่
ของจังหวัดสระแก้ว

ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวผู้แทนชุมชน 
บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว

- - - - 290,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ  
และสามารถ
นําไปย่อยอดใน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต่อไปได้

1.ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวและ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว มี
ทักษะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของ
การท่องเที่ยวและบริการ  ในช่วง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 
2.ผลผลิตในชุมชนเกิดการพัฒนา
และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ  
3.แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐาน
นักท่องเที่ยวมั่นใจในความ
ปลอดภัย ในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว
4. เกิดการกระจายรายได้แก่
ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว
ให้เกิดการขยายตัวดีมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและ
พัฒนาศักยภาพงานด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วให้
บรรลุ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว

มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 
และประชาชนผู้สนใจ

- - - - 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ

1.การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสระแก้วบรรลุ
เป้าหมายเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 
2. เกิดภาคีเครือข่าย
การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 และภาคเอกชน
3. เกิดการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่มีผลต่อการ
พัฒนาในด้านการท่องเที่ยว

สํานักปลดัฯ

75

      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการทําความสะอาดใหญ่       

ตลาดโรงเกลือ  (Big Cleaning Day)
1.เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วข้าราชการและพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว ผู้ประกอบการค้า 
และประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม ได้มี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
2.เพื่อเป็นการป้องกันแหล่งบ่อเกิด
ของเชื้อโรค
3.เพื่อเป็นการกําจัดขยะมูลฝอย
และสร้างจิตสํานึกแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในด้านความสะอาด

คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
รวมทั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว
ผู้ประกอบการค้าทั้งชาว
ไทยและกัมพูชาและ
ประชาชนทั่วไป

- - - - 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

มีความพึงพอใจ

1. ได้มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
กับตลาดโรงเกลือ
2. ป้องกันแหล่งบ่อเกิด
ของเชื้อโรค
3. กําจัดขยะมูลฝอย
และสร้างจิตสํานึก
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในด้านความสะอาด

สํานักปลัดฯ

76

      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการปรับปรุงพื้นที่และ

ระบบระบายน้ําที่ตลาดวังปลาตอง 
เขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังบริเวณตลาดวังปลาทอง  
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่ชํารุด
ทรุดโทรมให้มีสภาพที่สะดวก
ต่อการใช้งาน

โดยเป็นการ OVERLAY 
ผิวด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,900.00  ตร.ม.  
ขุดล้างท่อ เชื่อมระบบ
ท่อระบายน้ํากับ
เทศบาลและงานอื่นๆ

- - - - 3,000,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80

1. ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในตลาดวังปลาทอง 
2. พื้นที่ได้รับการปรับปรุง
 มีสภาพที่สะดวกสบาย 
ต่อการใช้งาน

กองช่าง

77

      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
          2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
"สระแก้วเมืองผลไม้"

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
จังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในหมู่ของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ
2.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เกิดการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัด
สระแก้ว

กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้
และประชาชน
ในเขตพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

พึงพอใจ

1.ภาพลักษณ์ของจังหวัด
สระแก้ว ในฐานะ
“สระแก้วเมืองผลไม้” 
ได้รับการประชาสัมพันธ์
และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
2. เกิดการกระจายรายได้
แก่ประชาชนในพื้นที่และ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สระแก้วให้เกิดการ
ขยายตัวดีมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

78

      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         3. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมอารยธรรมโบราณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิง

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
อ่างเก็บน้ําคลองหาด  ต.คลองหาด
อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

1.เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพ  บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อส่งเสริมให้อ่างเก็บน้ํา
คลองหาด  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
และที่พักผ่อนหย่อนใจ

เป็นเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยก  พร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์
การบรรจุแบตเตอรี่
ในตัว  แบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์  
แยกส่วน  
จํานวน 27 ชุด

- - - - 1,863,000 มีเสาไฟฟ้าแบบ
รอกสลิง 

เพิ่มขึ้นจํานวน 
27 ชุด

1. ทัศนียภาพบริเวณ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
มีความสวยงาม
2. อ่างเก็บน้ําคลองหาด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
และที่พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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      ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         4. แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency 

Assessment  : ITA)  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้บุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  (Integrity and Transparency

Assessment : ITA)  มากยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 

และพนักงานในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว และ

ประชาชนผู้สนใจ

- - - - 41,400 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้น 

เกี่ยวกับการ

ประเมิน

คุณธรรม และ

ความโปร่งใสใน

การดําเนินงาน 

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ

บุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

สระแก้ว และประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ดําเนินงานหน่วยงาน

ภาครัฐ(Integrity and 

TransparencyAssessm

ent:ITA) เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การบริหารจัดการ

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

81

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการส่งเสริมความโปร่งใส

และการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับคณะผู้บริหาร

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใน

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และ

ปราศจากการทุจริต

2.เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติ

ราชการด้วยความโปร่งใส และปราศจาก

การทุจริต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใน

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการ

ปราศจากการทุจริต

คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการลูกจ้าง 

และพนักงานในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว และ

ประชาชนผู้สนใจ

- - - - 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้

ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ

การป้องกันการ

ทุจริต ของ

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

สระแก้ว

1.คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ ลูกจ้างและ

พนักงาน ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

สระแก้ว ได้รับรู้ข้อมูลใน

การปฏิบัติงานราชการให้

เกิดความโปร่งใส และ

ปราศจากการทุจริต 

มากยิ่งขึ้น

2.เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

ในการตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ปฏิบัติงานราชการด้วย

ความโปร่งใส และ

ปราศจากการทุจริต

สํานักปลัดฯ

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

     ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สื่อมวลชน หน่วยงานราชการและประชาชน

2.เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว ให้มีช่องทางและระบบใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล                3.

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัด

สระแก้วและบุตลากรด้านการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

สื่อมวลชนจังหวัด

สระแก้ว, เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์จาก

หน่วยงานราชการอื่น

ในจังหวัดสระแก้ว 

และบุคลากรด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 250,000 ผู้เข้าร่วมอบรม 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ได้รับความรู้

ความเข้าใจ

ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 

และร่วมเป็น

เครือข่าย

ประชาสัมพันธ์

ขององค์การ

บริหาร

ส่วนจังหวัด

สระแก้ว

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว

สื่อมวลชน 

หน่วยงานราชการ

และประชาชน ที่สะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

3.สื่อมวลชนในจังหวัด

สระแก้ว และบุคลากรด้าน

การประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว มี

ศักยภาพด้านการ

ประชาสัมพันธ์ภายใน

จังหวัดพัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกัน

กองยุทธศาสตร์

และ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

     ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การบริหารจัดการ

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการการมีส่วนร่วม

ในการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และทุกภาคส่วน เพิ่มมิติในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

2. เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบูรณา

การร่วมกัน 

3. เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์

ในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ประชาชน และ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดทํา 

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน 

และร่วมติดตาม

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- - - 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม

โครงการ

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60

ของสัดส่วน

ประชาคมท้องถิ่น

1. เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และทุกภาคส่วน 

เพิ่มมิติการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ                     

2. เกิดการบูรณาการร่วมกัน

ทําให้การพัฒนาจังหวัด

สระแก้วเป็นไปทิศทาง

เดียวกัน              

3.แผนพัฒนาท้องถิ่น

สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์

และ

งบประมาณ
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     ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การบริหารจัดการ

        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติฯ

ขนาด  4.80 x 4.90 เมตร

เพื่อใช้ในการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ 

เนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และน้อมสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เป็นไฟเบอร์หล่อเรซิ่น

ผสมใยแก้ว หนา 3 มม.

แผ่นรองเป็นแผ่น

พลาสวูด หนา 4 มม. 

ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งานแผน่ภาพ 

พิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ท 

ชนิด OUTDOOP 

ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 1,440 DPI

- - - - 499,000 มีซุ้มตั้งพื้น

เฉลิมพระ

เกียรติฯ

เพิ่มขึ้น  

จํานวน 1 ซุ้มI

ได้ซุ้มตั้งพื้น

เฉลิมพระเกียรติฯ 

สําหรับติดตั้ง

พระบรมฉายาลักษณ์ 

เนื่องในโอกาสต่างๆ

กองช่าง

     ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การบริหารจัดการ

        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 การปรับปรุงอาคารกองอํานวยการ

ตลาดโรงเกลือ  หมู่ที่ 7  ตําบลป่าไร่  

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคง

แข็งแรง  ใช้สอยได้คุ้มค่า  

ได้ประโยชน์  เป็นทั้งที่ประชุมและ

ติดต่อราชการ

เป็นการปรับปรุงอาคาร

ขนาดกว้าง 22.00เมตร

ยาว 60.00 เมตร

โดยทําการ

เปลี่ยนหลังคา

เปลี่ยนฝ้าเพดาน  

และงานอื่นๆ

- - - - 2,000,000 มีอาคาร

ขนาดกว้าง 

22.00 เมตร

ยาว 60.00 เมตร

อาคารมีความมั่นคง

แข็งแรง  ใช้สอย

ได้คุ้มค่า ได้ประโยชน์  

เป็นทั้งที่ประชุมและ

ติดต่อราชการ

กองช่าง

7 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน

ระหว่างอาคารค้าขายภายใน

ตลาดโรงเกลือ  หมู่ที่ 7  

ตําบลป่าไร่  อําเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มาซื้อสินค้า

ได้มีที่กันแดด กันฝน  

เป็นการพัฒนาการค้าชายแดน

ได้ดียิ่งขึ้น 

เป็นอาคารหลังคาคลุม

มุงดว้ยMETAL SHEET

โครงเหล็ก  

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร

ยาว 62.00 เมตร

จํานวน  5  หลัง

- - - - 6,000,000 มีอาคาร

หลังคาคลุม

มุงด้วย

METAL SHEET

จํานวน  5  หลัง

ประชาชนผู้มาซื้อสินค้า

ได้มีที่กันแดด กันฝน  

เป็นการพัฒนา

การค้าชายแดน

ได้ดียิ่งขึ้น

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2. การบริหารจัดการ

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างประตูรั้ว – ป้อมยาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย

สําหรับสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ป้อมยาม 1 หลัง 

พร้อมประตูรั้ว

สํานักงาน

- - - - 500,000 มีประตูรั้ว - 

ป้อมยาม 

เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 แห่ง

หน่วยงาน

ระบบป้องกันความ

ปลอดภัยที่แน่นหนามาก

ขึ้น 

กองช่าง

9 ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย

สําหรับสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ก่อสร้างรั้ว

ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป

- - - - 6,287,000 มีรั้วตะแกรง

เหล็กสําเร็จรูป 

เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 แห่ง

หน่วยงาน

ระบบป้องกันความ

ปลอดภัยที่แน่นหนามาก

ขึ้น

กองช่าง

10 ก่อสร้างอาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เพื่อให้งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  มีอาคารสําหรับ

การปฏิบัติงาน

2. เพื่องรองรับบุคลากรสําหรับ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

บริเวณ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว

- - - - 5,741,000 มีจํานวน

อาคารป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีอาคารสําหรับ

ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักปลัดฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 5,200,000 บาท   -  -  -  - 5,200,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน ยานพาหนะ

และขนส่ง

2 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม จํานวน 1 คัน ๆ ละ 6,700,000 บาท  -  -  -  - 6,700,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน ยานพาหนะ

และขนส่ง

3 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซื้อลิ้นชักอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง สําหรับติดตั้งรถยนต์ที่ใช้ในงานป้องกัน  -  -  -  - 37,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน ยานพาหนะ และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว       

และขนส่ง จํานวน  1  ชุด  ๆ  ละ 37,000  บาท 

4 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซื้อชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง/กู้ภัย สําหรับใช้ในงานป้องกัน  -  -  -  - 390,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน และวิทยุ และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จํานวน  1  ชุด  ๆ  ละ 390,000  บาท

5 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สําหรับใช้ในงานป้องกัน  -  -  -  - 59,700 สํานักปลัดฯ

ภายใน และเผยแพร่ และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน  3  เครื่อง 

เครื่องละ  19,900  บาท 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป้าหมาย   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ผ.03

6 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องยนต์พ่นยาตั้งพื้นแบบพกพาสําหรับใช้ในงานป้องกัน  -  -  -  - 15,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน วิทยาศาสตร์ และบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

หรือการแพทย์ จํานวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  15,000  บาท  

7 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง  -  -  -  - 438,900 สํานักปลัดฯ

ภายใน คอมพิวเตอร์หรือ ภายนอกสํานักงาน  สําหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน  77  เครื่อง  ๆ  ละ  5,700  บาท    

8 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network  Video  Recorder)
 -  -  -  - 360,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน คอมพิวเตอร์หรือ แบบ 32  ช่อง สําหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน  3  เครื่อง  ๆ  ละ  120,000  บาท  

9 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA สําหรับใช้ในงานป้องกันและ  -  -  -  - 96,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน คอมพิวเตอร์หรือ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน 3 เครื่อง 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องละ 32,000  บาท 

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด  -  -  -      -   11,308,000 กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 514 เครื่องๆละ 22,000 บาท สําหรับใช้ในราชการ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน 11 โรงเรียน 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป้าหมาย   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ผ.03

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องดิจิตอล จํานวน 2 กล้อง ๆ ละ 24,420 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้  -  -  -      -   48,840 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอก  -  -  -      -   34,200 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ สํานักงาน จํานวน 6 กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท  -  -  -      -   15,000 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 57,000 บาท  -  -  -      -   57,000 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องทําน้ําเย็น 3 หัวก๊อก จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท   -  -  -      -   66,000 กองการศึกษาฯ

ที่ดินและ สํานักงาน ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

สิ่งก่อสร้าง

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะฝึกงาน จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 4,920 บาท  -  -  -      -   39,360 กองการศึกษาฯ

 สํานักงาน ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัดลมติดเพดาน  ขนาดใบพัด 56 นิ้ว ใบพัดเหล็กเคลือบพิเศษ  -  -  -      -   80,500 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน (ราคาตามท้องตลาด)  จํานวน 35 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป้าหมาย   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ผ.03

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้  แผ่นไม้ที่นั่งกลม  หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  ผลิตจากไม้เนื้อแข็งสีธรรมชาติ  -  -  -      -   85,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน (ราคาตามท้องตลาด)  จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 850 บาท ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 8 ตัว บันทึกแบบ 4k Ultra HD (3840x2160)  -  -  -      -   240,000 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง ร.ร.บ้านแก้งวิทยา

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องทําน้ําเย็นแบบต่อท่อขนาด 10 ก๊อก จํานวน 5 เครื่อง  -  -  -      -   189,000 กองการศึกษาฯ

งานบ้านงานครัว ร.ร.บ้านแก้งวิทยา
วทยา

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ิ ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในราชการ  -  -  -      -   22,000 กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จํานวน 11 โรงเรียน ร.ร.บ้านแก้งวิทยา

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้จัดเลี้ยง จํานวน 300 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 43x55x90 เซนติเมตร  -  -  -      -   240,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน เหล็กคาดที่ขากันฉีก ที่นั่งทําด้วยฟองน้ํา อัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หุ้ม PVC ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร (ราคาตามท้องตลาด)

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัดลมติดผนังในห้องเรียน จํานวน 50 ตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ทนทาน   -  -  -      -   175,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน (ราคาตามท้องตลาด) ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 2 ชุด ทําด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว  -  -  -      -   16,800 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน มีฐานรองโต๊ะหมู่ (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา
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25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 50 ตัว หน้าท็อปโต๊ะเป็นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด  -  -  -      -   100,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน โครงขาเหล็กแป๊บเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.2 นิ้ว ขาพับได้ ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

ขนาด (กxยxส) ไม่น้อยกว่า75 x 180 x 75 มม. (ราคาตามท้องตลาด)

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้พลาสติก จํานวน 250 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 50 x 80 cm.  -  -  -      -   87,500 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน (ราคาตามท้องตลาด) ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ชั้นวางหนังสือ จํานวน 5 ตัว ทําจากเหล็ก ชั้นวางแบบ 2 ด้าน 3 ตอน  -  -  -      -   110,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 19 x 77 นิ้ว (ราคาตามท้องตลาด) ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 7 ตัว มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  -  -  -      -   41,300 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก จํานวน 7 ตัว มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตาม มอก.  -  -  -      -   48,300 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว  -  -  -      -   39,800 กองการศึกษาฯ

ไฟฟ้าและวิทยุ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

เครื่องละ 19,900 บาท 

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท  -  -  -      -   18,000 กองการศึกษาฯ

ไฟฟ้าและวิทยุ สามารถตั้งค่าแก้ไข วันที่ เดือน ปี เวลา สามารถติดตั้งเสียงออดและเวลาได้ ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา
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32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล  -  -  -      -   88,000 กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา

33 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  -  -  -      -   87,500 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ร.ร.ทรัพยส์มบูรณ์

วิทยาคม
34 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว  -  -  -      -   111,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน จํานวน  1 เครื่อง ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

35 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ  -  -  -      -   11,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน 1.สามารถดูดฝุ่นและน้ํา ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

2.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ วิทยาคม

36 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน  7 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  -  -  -      -   41,300 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 7 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท   -  -  -      -   14,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ปั๊มน้ําอัตโนมัติ  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท  -  -  -      -   16,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม
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39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ แท้งค์น้ําบนดิน  จํานวน  2  ใบ ๆ ละ 4,000  บาท  -  -  -      -   8,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัดลม ติดเพดาน  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท  -  -  -      -   4,800 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัดลมติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 9 ตัว ตัวละ  3,600 บาท  -  -  -      -   32,400 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน คุณลักษณะ ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ใบ  -  -  -      -   14,000 กองการศึกษาฯ

งานบ้านงานครัว ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถกระบะ 4 ประตู จํานวน 1 คัน  -  -  -      -   982,000 กองการศึกษาฯ

ยานพาหนะ ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

และขนส่ง วิทยาคม

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี กลองทอมบ้า CMC พร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด  -  -  -      -   4,600 กองการศึกษาฯ

และนาฎศิลป์ ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี กลองบองโก้ CMC พร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด  -  -  -      -   3,400 กองการศึกษาฯ

และนาฎศิลป์ ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์

วิทยาคม
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46 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 27,700 บาท   -  -  -  - 387,800 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถหกล้อหลังคาคลุมบรรทุกพร้อมเบาะนั่ง จํานวน 1 คัน  -  -  -  - 1,800,000 กองการศึกษาฯ

ยานพาหนะ ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

และขนส่ง

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  -  -  -  - 176,000 กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,700 บาท  -  -  -  - 61,400 กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์ ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ เครื่องเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง )  จํานวน 1 เครื่อง    -  -  -  - 60,100 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

51 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 19,900 บาท  -  -  -  - 79,600 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

52 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,300 บาท   -  -  -  - 19,300 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.สิริราชอนุสรณ์

53 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว  -  -  -  - 398,000 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จํานวน 20 เครื่อง ร.ร.วัฒนานคร

เครื่องละ 19,900 บาท
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54 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ ไม่เกิน 6,000 บาท  -  -  -  - 42,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.ชุมชนบ้านโนนจิก

55 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนังห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  -  -  -  - 28,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ขนาดใบพัดไม่ต่ํากว่า 16 นิ้ว ร.ร.ชุมชนบ้านโนนจิก

56 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  -  -  -      -   17,800 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท ใช้ในราชการของ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

57 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  -  -  -      -   11,800 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

58 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท  -  -  -      -   12,000 กองการศึกษาฯ

งานบ้านงานครัว ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

59 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 40 ตัว ราคา 800 บาท  -  -  -      -   32,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

60 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซื้อกล้องดิจิตอล DSLR ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซล  -  -  -      -   56,900 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ระยะโฟกัสเลนส์ 18 – 135 มม. จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 56,900 บาท ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

ใช้ในราชการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

61 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  -  -  -      -   11,800 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

62 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด ๆ ละ ไม่เกิน 6,000 บาท  -  -  -  - 24,000 กองการศึกษาฯ

สํานักงาน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง

97

ครุภัณฑ์สํานักงาน


