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ค ำน ำ 
 

 การก าหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นการถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์ในการประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังนั้นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จึงได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์  
การประสานโครงการพัฒนา ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566- 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสระแก้ว จะน ากรอบการประสานโครงการพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดท าขึ้นไปใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์  
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว ต่อไป 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

กรอบการประสานโครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. หลักการทั่วไป 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 45/1 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดว่า มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและ
หน้าที่ของตน  และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง
และระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16   
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ฯลฯ 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่  
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  (1) ลักษณะ 
ของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  (2) ลักษณะ 
การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (3) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้อง
ด าเนินการเอง  แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ (4) หากมีปัญหา  ข้อขัดข้อง  ในการด าเนินงานตามอ านาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและด าเนินการตาม
ประกาศนี ้
   ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความ
ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
ก าหนดหลักการส าคัญในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้  
หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันและประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง   
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

  (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะด าเนินการเองหรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
2. ลักษณะและกรอบการประสานแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอาจก าหนดกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจและหน้าที่  
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป   
ได้ประโยชน์  และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึงโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่ 2 แห่ง
ขึ้นไป  จะต้องด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
  2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการ
พัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ด าเนินการได้  โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
  3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษหมายถึง  โครงการพัฒนาที่ต้อง
ใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
  4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม  และสภาพภูมิสังคมหมายถึง  
โครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  ท าให้
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง  หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  สภาพ
ความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัดหมายถึง  การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ  ไฟป่า  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว  หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อความไม่สงบ  
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตัดไม้ท าลายป่า  หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด  เป็นต้น 
  6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่กฎหมายก าหนด 
  7. องค์ประกอบอื่น ๆ ของสภาพพ้ืนที่  ตามความจ าเป็นหมายถึง  ความแตกต่างในสภาพภูมิ
ประเทศ  ภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และชีวภาพ  ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้ อง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
 
3. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (1) การประสานส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา ประสานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด แล้วแต่กรณี และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าโครงการที่ผ่านกระบวนการคณะกรรมการดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ตามศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุโครงการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดทุกแห่งไดท้ราบในเวลาอนัสมควรโดยมิชักช้า 
 (2) การประสานส าหรับจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และให้จังหวัดน า
โครงการที่ขอประสานบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัด
โดยองค์รวมตามศักยภาพของจังหวัด และเม่ือจังหวัดได้จัดท าแผนปปฏิบัติการ/แผนประจ าปปีของจังหวัดแล้ว
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือได้วางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 (3) รายละเอียดอื่นๆ 
 ให้ประกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด 
ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ปรับใช้กรอบระยะเวลาตามปฏิทินการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมของระยะเวลา 
 
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัด ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการต่อไป 
  (2) คณะกรรมการประสานแผนนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้บริหารท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอ เลขานุการให้มาจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอที่ประธานกรรมการคัดเลือก 
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดส่งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ให้จังหวัดเพ่ือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 
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หลักเกณฑ์การเสนอโครงการพัฒนา 
ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในเขตจังหวัดสระแก้ว 
 

 หลักเกณฑ์การเสนอโครงการพัฒนาส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
1. ด้านงบประมาณ 

1.1) องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท /1โครงการ 
1.2) เทศบาลต าบล   งบประมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท /1โครงการ 

  1.3) เทศบาลเมือง   งบประมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท /1โครงการ 

ต้องมีหลักฐานแสดงที่มาของงบประมาณชัดเจน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

*** หมายเหตุ ยกเว้น กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะเสนอของบประมาณนอกเหนือจากที่
ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา 

2. ด้านจ านวนโครงการ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ พิจารณาและจัดล าดับความส าคัญ

โครงการที่คัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ พร้อมทั้งจัดท าบัญชีโครงการพัฒนา  
ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด แห่งละ 1 – 2 โครงการ  

 *** หมายเหตุ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะเสนอโครงการมากกว่าที่ก าหนด ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา 
 
3. ด้านประเภท ชนิดและลักษณะของโครงการ 

 3.1 ถนน 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  
ชนิดโครงการงาน ลาดยาง/คสล.เป็นถนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมทางหลวง

ชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวง พ.ศ. 2550 โดยมีความกว้างของ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
ชนิดโครงการงาน ดิน/ลูกรัง/หินคลุก เป็นถนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมทาง

หลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวง พ.ศ. 2550 โดยมีความกว้างของ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8 เมตร 

   (1) เป็นถนนที่มีความเชื่อมต่อคาบเกี่ยวระหว่าง อปท. ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 
   (2) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
   (3) อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
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   (4) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีหลักฐานการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
จากหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ ประชาชนเจ้าของที่ดิน 
   (5) พ้ืนที่มีความพร้อม สามารถเข้าด าเนินการในพื้นท่ีได้ทันท ี
   (6) ต้องไม่เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

3.2 สะพาน 
 (1) เป็นถนนที่มีความเชื่อมต่อคาบเกี่ยวระหว่าง อปท. ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป และ 

มีความกว้างของผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
(2) มีความคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(3) อปท.ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
(4) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีหลักฐานการขออนุญาตใช้พื้นที่ 

จากหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ ประชาชนเจ้าของที่ดิน 
(5) พ้ืนที่มีความพร้อม สามารถเข้าด าเนินการได้ทันที  
 

3.3 แหล่งน้ า 
3.3.1) ปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งน้ า  

(1) เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่มีความคาบเกี่ยว หรือใช้ประโยชน์หลาย อปท. 
(เช่น อ่างเก็บน้ า บึง) 

(2) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(3) อปท.ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
(4) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีหลักฐานการขออนุญาต

ใช้พืน้ที่ จากหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ ประชาชนเจ้าของที่ดิน 
3.3.2) การขุดลอกแหล่งน้ า  

(1) เป็นแม่น้ า/คลองสายหลัก ที่มีความคาบเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชนในพื้นท่ีหลาย อปท. 

(2) เกิดวิกฤตเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(4) อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

  3.4 สิ่งแวดล้อม 
3.4.1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(4) อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
(5) กรณีเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีหลักฐานการขออนุญาต 

ใช้พื้นที่จากหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ ประชาชนเจ้าของที่ดิน 
3.4.2) การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบก าจัด น้ าเสียรวม

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 
(1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(4) อปท.ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

 3.5 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.5.1) การส่งเสริมสุขภาพของคนในท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างสวนสาธารณะประจ า

อ าเภอ การป้องกันโรคระบาด ฯ 
(1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงการด าเนินงาน 

ไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท. อ่ืน 
3.5.2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 

(1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 

3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.6.1 การส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

     (1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงการด าเนินงาน 

ไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท. อ่ืน 
3.6.2 ส่งเสริมท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

(1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(4) การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท.อ่ืน 

3.7 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
(2) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
(3) มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
(4) การด าเนินการไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท. อ่ืน 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

*****เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการประสานโครงการพัฒนา***** 

1. หนังสือน าส่งจากประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ถึงประธาน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (นายก อบจ สระแก้ว) 

2. บัญชีรายละเอียดโครงการ ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
3. แบบเสนอโครงการ (ตามแบบที่ก าหนด) 
4. ส าเนาหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. พิกัดทางภูมิศาสตร์ และแผนผังที่ตั้งโครงการ ในจุดที่จะเริ่มด าเนินการ ที่มีความชัดเจน  

(กรณีด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน สะพาน /  
การขุดลอก แหล่งน้ า ฯลฯ) 

6. รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4,ปร.5) 
7. ภาพถา่ย (สี) แสดงที่ตั้งโครงการ 
8. กรณีที่มีโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของประชาชน/เอกชน/หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้มีหนังสือ

อนุญาต/ยินยอมให้เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ เช่น กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ 
กรมเจ้าท่า 

 

***หากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามก าหนด จะไม่น าเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดพิจารณา*** 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ.................................. 
จังหวัดสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

2561 2562 2563 2564 2565    

               
               
               
               
               

รวม - - - ....โครงการ - - ........ ........ ........ ........ ........ - - - 

 
ลงชื่อ..........................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ  ลงชื่อ..........................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ 
      (.......................................................)             (.......................................................) 
ปลัด.........................................................      นายก......................................................... 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด 
ลงชื่อ..........................................................      ลงชื่อ.......................................................... 
      (.......................................................)                (.......................................................) 
ท้องถิ่นอ าเภอ............................................            นายอ าเภอ........................................................ 
หมายเหตุ 1. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการลงในแบบรายละเอียดโครงการพร้อมลง 

 ลายชื่อให้ครบตามแบบ 
2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผน ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสานแผน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ชื่อ อปท.).................................................................... 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ..................................................................................................... ................. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.............................................. 
 1. ยุทธศาสตร์................................................................................................................ ........ 
  1.1 แผนงาน............................................................................................................  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ขอ
ประสาน 

2561 2562 2563 2564 2565    

            
            
            
            
            

รวม ....โครงการ - - ........ ........ ........ ........ ........ - - - 

 
 หมายเหตุ  แบบ ผ.02/2 เปน็แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล เสนอขอประสานโครงการกับคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ และประสานแผน 
           ระดับจังหวัด

แบบ ผ.02/2 



10 
 

 
กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

 
แบบเสนอโครงการ 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ.............................................จงัหวัดสระแก้ว 

เทศบาล/อบต.......................................................... 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. 
2. หลักการและเหตุผล (ให้กล่าวถึงปัญหา สาเหตุ หรือความจ าเป็นอ านาจหน้าที่และความส าคัญ 

 ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยจะต้องให้อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาฯ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระแก้วก าหนด ) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด 
............................................................................................................................. .................................... 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

4. วัตถุประสงค์ (ให้ระบุถึงความต้องการของโครงการ/กิจกรรม ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
ไม่คลุมเครือ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ) 
1. เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. เพื่อ......................................................................................................................................... ............ 
 

5. เป้าหมาย/ผลผลิต (ให้ระบุโครงการมีลักษณะอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ขนาดปริมาณ) 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................. ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 
 
 
 
 

โครงการล าดบัท่ี....... 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

6. พื้นที่ด าเนินการ (ระบุพื้นท่ีด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น และระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์) 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

(ค่าพิกัดเริ่มต้น ...................................  ค่าพิกัดสิ้นสุด…………………………………) 
 

7. วิธีการด าเนินการ (ให้ระบุข้ันตอนของการท างานว่าจะท าอะไรบ้าง) 
1..................................................................................................... ......................................................... 

 2..................................................................... ........................................................................................ .
 3.............................................................................................................................................................. 

4............................................................................... ............................................................................... 
5........................................................................................ ...................................................................... 

8. งบประมาณด าเนินการ (ให้การก าหนดงบประมาณต้องมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบในเชิงประจักษ์) 
............................................................................................................................. .................................... 

 .................................................................................................................................................................  
9. ตัวชี้ วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพให้ระบุเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือทั้ง 2 อย่าง  

เช่น จ านวนถนนลาดยางที่ได้รับมาตรฐาน เพ่ิมขึ้นยาว 700 เมตร, ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมได้
ความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 80 % ตัวชี้วัดต้องเป็นรูปธรรม สามารถวัดค่าและประเมินผลได้จริง  
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่จะเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยระบุให้
ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบนั้นได้รับในลักษณะอย่างไร) 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 

11. ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ (โปรดระบุตามข้อเท็จจริง) 
       พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต./เทศบาล............................................................ 
        สามารถด าเนินการได้ทันที 
                 พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคล ...................(ระบุชื่อบุคคล)..........................โดย                     
                          บุคคลดังกล่าวได้อุทิศที่ดินให้ด าเนินการแล้ว และได้แนบเอกสารการอุทิศที่ดินมาพร้อมนี้ 
                          ไม่ได้อุทิศที่ดินให้ด าเนินการ 
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กรอบการประสานโครงการพฒันา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสระแกว้ 

       พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ......................(ระบุชื่อหน่วยงาน)…………… 
      ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ด าเนินการได้ และได้แนบเอกสารใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่มาด้วยแล้ว 

                           ไม่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ด าเนินการ 
 

- กรณีท่ีพ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เช่น ทหาร ป่าไม้ ชลประทาน ฯลฯ 
หรือเอกชนต้องขออนุญาตให้เรียบร้อย และแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่มาด้วย 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... .................................................................. 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เขียนโครงการ                   
               (...............................................)                                     

                                      (เจ้าหน้าที่) 
 

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท าโครงการ 
                                                (...............................................) 

 ต าแหน่ง............................................                               
          (หัวหน้าฝ่าย) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (...............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 
      (ผู้อ านวยการ) 

 
ความคิดเห็นของปลัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………………………………  
       (...........................................................)   

                (ต าแหน่งปลัด.................................) 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้แสนอโครงการ 
(                                  ) 

                 ต าแหน่ง นายก................................................ 
 



แผนผังยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566-2570)  

 

 

 

 

 

  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อบริการสาธารณะที่ดี 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สู่ความเป็นเมืองแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว กีฬา 
ศาสนา และมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการ
พัฒนา การเมือง การ
ปกครอง การบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้เอือ้
ต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
และสงัคมทันต่อ
สภาวการณ์ 

1. ยกระดับ
การศึกษาให้มี
มาตรฐานและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
สู่สงัคมแหง่
คุณภาพที่
มั่นคง 

1. เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของท้องถ่ิน ให้มี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

1. ยกระดับการ
ท่องเที่ยวและบริการที่
หลากหลายเช่ือมต่อ
ภาคและภูมิภาค และ
สร้างอัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี ให้
มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1.ส่งเสริม
การมสี่วน
ร่วมใน
การ
พัฒนา
ท้องถ่ิน
ทุกภาค
ส่วน 

1.ยกระดับ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
มีคุณค่า             
ให้เกิดความ
สมดุลและยัง่ยืน 

เป้าประสงค์ 

4.1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  
4.2 สร้าง พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในทุกประเภท 
การท่องเที่ยวชีววิถี อย่างบูรณาการมีส่วนร่วมร่วมกันและเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและบริการทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม
ยั่งยืน 
4.4 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ภาษา กิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
รุกผ่านสื่อทุกรูปแบบที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหาร
จัดการจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างการ
รับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ก้าวสู่ความเป็น
เลิศให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากล 
4.6 พฒันา ฟื้นฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถาปัตยกรรม และส่งเสริมคุณค่าทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทาง
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
4.7 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในการ
พัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรม 
  
 
 

1.1 พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
ดิจิทัล และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึงและ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
1.2 พฒันาเมือง 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มี
มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
1.3 พฒันาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 
1.4 น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการสู่ความเป็น
เมือง 4.0 
1.5 การพัฒนาด้านผังเมือง 
วิศวกรรมจราจร และ
ควบคุมอาคาร เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง 
 
 
 

3.1 ส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพรครบ
วงจรเพื่อการค้าและพาณิชย์  
3.2 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบรกิารใหม้ี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มกีารรวมกลุ่ม 
การสร้างเครือข่ายทกุภาคส่วนในประเภท
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาทาง
เศรษฐกจิ และสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาส
ทางธุรกจิให้ SMEs Startup วิสาหกจิ
ชุมชน วิสาหกิจเพือ่สงัคม สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจทลัและตลาดสมัยใหม่ เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ สู่การพัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกจิฐานราก  
3.4 สร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 
ที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการบริหารด้าน
เศรษฐกจิ อ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ให้แก่ทุกภาคส่วน  
3.5 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถ
ด้านการค้าและการลงทุนทีส่อดรับกบั
ระเบียงเศรษฐกจิและเช่ือมโยงระหว่าง
ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 3.6 พัฒนาระบบ
การเกษตรตามแนวทางหลกัของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงโดยน าเทคโนโลยีดิจิทลั 
เข้ามาบรหิารจัดการ 

5.1 ธ ารง รักษา สถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
5.2 ป้องกันภัยคุกคามใน
ทุกรูปแบบ และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การ
ตั้งครรภ์ในวยัรุ่น อบายมุข 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สังคมออนไลน์  
5.3 รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน   
5.4 ป้องกันและฟื้นฟู
ระบบบรรเทาสาธารณภัย 
ระบบเตือนภัย ระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน และมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
5.5 จัดท าระบบฐานข้อมูล
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทุกมิติ 
และน าไปสู่การแก้ปัญหา
และพัฒนา อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 

7.1 เสริมสร้างกระบวนการการเมือง

การปกครองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด

ความเข้มแข็งและม่ันคง  

7.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก

มิติตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ ทุกภาค

ส่วน  

7.3 จัดโครงสร้างองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ ท าให้

เกิดตามหลักธรรมาภิบาล บรรลุตาม

นโยบาย และบริหารงาน ทันสมัย ลด

ขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เพื่อให้เกิดการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 

7.4 พฒันาเทคโนโลยีและบุคลากรของ

ท้องถิ่นให้มีสมรรถนะก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงวิถีใหม่  

7.5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล 

ตลอดจนเข้าถึงการเชื่อมโยงและการ

ใช้งานข้อมูล โดยมีเป้าหมาย เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ และ

สร้างการรับรู้การบริหารงานท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ

เข้าถึงบริการภาครัฐ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. พัฒนา
นวัตกรรม การ
แปรรปู และสร้าง
คุณภาพการผลิต 
ส่งเสริมการลงทุน        
เพื่อยกระดับ
สินค้าสู่การ
พาณิชย ์

2.1 พฒันาระบบการจัดการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพ เสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างโอกาส เรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อสร้างเมืองแห่งการ
เรียนรู้และ มีมาตรฐานสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเข้า
มาเพิ่มประสิทธิภาพ  ฝีมือแรงงาน
และการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
การเรียนรู้วิถีใหม่ 
2.2 เสริมสร้างสุขภาวะในทุกมิติ
และทุกช่วงวัย 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
อบอุ่น ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.5 เสริมสร้างสวัสดิการสังคม 
การพัฒนาสังคม การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและลด
ช่องว่างทางสังคมให้เกิดความ
ทั่วถึงและยั่งยนื  
2.6 พฒันาด้านระบบการแพทย์
และระบบสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ ทันสมัย ทัว่ถึง เท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการ
พัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาความมั่นคง 
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนา การศึกษา 
สาธารณสุข และสังคมที่มี
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

6.1 ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา

อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

6.2 ส่งเสริมและพัฒนา

ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา

ขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล และ

มลพิษ  

6.3 ส่งเสริม พัฒนา 

อนุรักษ์ และการใช้

พลังงานทดแทน พลังงาน

ทางเลือก และพลังงาน

หมุนเวียน ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

6.4 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ให้ด ารงความสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

6.5 ส่งเสริมการจัดการขยะ

ตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึง

ระดับมหภาค ก่อให้เกิด

ระบบสวัสดิการและรายได้   

 

2.พัฒนา
ความเป็น
เมืองแห่ง
อนาคตเพื่อ
ยกระดับ
เศรษฐกจิ
และสงัคม
ให้มั่นคง 

 

2. พัฒนาระบบ
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาวะสู่
สังคมแห่ง
ความสุขที่
ยั่งยืน 

2.ยกระดับ
เศรษฐกจิ
ฐานราก ให้
มีความ
เข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

2. ส่งเสริม
กีฬา 
นันทนาการ 
เพื่อความเป็น
เลิศใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ 

2. เสรมิสร้าง
ความมั่นคง
ในการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 
ท้องถ่ิน และ
ชายแดน       
อย่างมี
คุณภาพ 

2.เสริมสร้างการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม         
ให้มีระบบนิเวศที่มี
ความสมบูรณ์และ
ม่ังคั่ง 

2.ยกระดับการ
บรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อ
รับรองการ
พัฒนาเมอืง 
และสงัคมแหง่
อนาคต 



-ขั�นตอนการประสาน
แผนพฒันาท้องถิ�น 

พจิารณาและจดัลําดับความ
สาํคัญเพื�อจดัทําบญัชโีครงการ
พฒันาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในเขตอําเภอสง่ให้
คณะกรรมการประสานแผนท้อง

ถิ�นระดับจงัหวดั

ตรวจสอบรายละเอียดและความ
ซํ�าซอ้นของโครงการพฒันาท้อง
ถิ�น เพื�อพจิารณาและจดัลําดบั
ความสาํคัญพรอ้มจดัทําบญั
โครงการเสนอคณะพฒันา
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิ�นของ
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

สระแก้ว

ผูบ้รหิารองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�นในเขตจงัหวดั เสนอ
โครงการเกินศักยภาพ ตาม
กรอบการประสานโครงการ
พฒันา ใหค้ณะกรรมการ
ประสานแผนท้องถิ�นระดบั

อําเภอ

จดัทํายุทธศาสตรอ์งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น และกําหนดกรอบการ
ประสานโครงการพฒันา แล้วแจง้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในเขต

จงัหวดัทราบ

คณะกรรมการประสานแผน
พฒันาท้องถิ�นระดับจงัหวดั

ผู้บรหิารท้องถิ�น

องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในเขต
จงัหวดัสระแก้ว

คณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันา
ท้องถิ�นระดับอําเภอ

คณะกรรมการ
ประสานแผน
พฒันาท้องถิ�น
ระดับจงัหวดั1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .
คณะกรรมการ
พฒันาองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั
สระแก้ว

พจิารณาบรรจุไวใ้นแผน
พฒันาท้องถิ�นขององค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัสระแก้ว
ตามอํานาจหนา้ที�และสถานะ

การเงินการคลัง


