




ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้�พระพุทธเจ�้ น�งขวญัเรอืน เทียนทอง น�ยกองค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

พรอ้มด้วย คณะผู้บรหิ�ร สม�ชกิสภ�ฯ ข้�ร�ชก�ร ลกูจ�้ง และพนักง�นจ�้ง 
องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

ทรงพระเจรญิทรงพระเจรญิ



ยุทธศ�สตรท่ี์ 1
การค์มนาค์มส่ะดวก

ยุทธศ�สตรท่ี์ 2
ประชาชนมค่์ณุภาพ

ยุทธศ�สตรท่ี์ 3
ถ่ิึนอตุิส่าหกรรมการเกษติร

ยุทธศ�สตรท่ี์ 4
เขติทุ่องเทุ่่ยวเชงินิเวศ 

ยุทธศ�สตรท่ี์ 5
การบรหิารจัดัการ

“ก�รคม น�คมสะดวก
ประช�ชนมีคณุภ�พ

ถ่ินอตุส�หกรรมก�รเกษตร
เขตท่องเท่ียวเชงินิเวศ”

วสัิยทัศน์
องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

ยุทธศ�สตรท่ี์ 1 ก�รคมน�คมสะดวก
การพฒันาด้านการค์มนาค์ม

ยุทธศ�สตรท่ี์ 2 ประช�ชนมีคณุภ�พ
การพฒันาด้านค์วามปลอดภัยและค์ณุภาพชว่ติิ
การพฒันาด้านการแก้ไขปัญหาค์วามยากจัน

และกระจัายรายได้
การพฒันาด้านการบรกิารพื้นฐาน
การพฒันาด้านการศ่กษา ศาส่นา วฒันธรรม

และการก่ฬา

ยุทธศ�สตรท่ี์ 3 ถ่ินอตุส�หกรรมก�รเกษตร
การพฒันาด้านการเกษติร
การพฒันาด้านการจัดัการทุรพัยากรธรรมชาติิ

และส่ิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศ�สตรท่ี์ 4 เขตท่องเท่ียวเชงินิเวศ 
การพฒันาด้านการทุ่องเทุ่่ยวและติลาด

การค้์าชายแดน

ยุทธศ�สตรท่ี์ 5 ก�รบรหิ�รจดัก�ร
การพฒันาด้านการบรหิารจัดัการ

เป้�ประสงค์ยุทธศ�สตรก์�รพัฒน�
องค์ก�รบรหิ�ร
ส่วนจงัหวดัสระแก้ว



 องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว ขอขอบค์ุณทุุกภาค์ส่่วนทุ่�รว่มส่นับส่นุน 
และให้ค์วามร่วมมือด้วยด่เส่มอมา ทัุ�งหน่วยงานภาค์รัฐ ภาค์เอกชน และ 
ภาค์ประชาชน โดยหวงัวา่รายงานผลการปฏิิบัติิงาน องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดั 
ส่ระแก้ว ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัะเป็นประโยชน์ต่ิอส่าธารณชน 
และเป็นสื่� อกลางในการส่ร้างค์วามเข้าใจัอันด่ระหว่างองค์์การบริหาร 
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้วและประชาชนต่ิอไป

บทนำ�
 รายงานผลการปฏิิบัติิงาน องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว ประจัำาป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรวบรวมผลการดำาเนินงานขององค์์การ 
บริหารส่่วนจัังหวัดส่ระแก้ว ในปี  2563 ทุ่� ผ่านมา โดยการประส่าน 
ค์วามร่วมมือระหว่าง ฝ่่ายบริหาร ฝ่่ายนิติิบัญญัติิ และฝ่่ายข้าราชการ 
ซึ่่�งม่ค์วามมุ่งมั�นตัิ�งใจั พฒันา ส่รา้งส่รรค์์ และชว่ยเหลือ โดยรเิริ�มโค์รงการ 
ทุ่�หลากหลาย ให้เกิดประโยชน์ต่ิอประชาชนชาวจังัหวดัส่ระแก้วเพื�อพัฒนา 
ค์ุณภาพชว่ติิ แก้ไขปัญหาค์วามเดือดรอ้น และติอบส่นองต่ิอค์วามต้ิองการ 
ของพ่�น้องประชาชนชาวจังัหวดัส่ระแก้ว

ต�มแนวนโยบ�ยก�รพัฒน�องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดั
สระแก้วท้ัง 9 ด้�น  ได้แก่  

       องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

 นโยบ�ยก�รพัฒน�ด้�นโครงสร�้งพ้ืนฐ�น 
 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ� ศ�สน� วฒันธรรม และก�รกีฬ�  
 นโยบ�ยด้�นก�รส่งเสรมิและพัฒน�ด้�นคว�มปลอดภัยและคณุภ�พชวีติ   
 นโยบ�ยด้�นก�รเกษตร     
 นโยบ�ยด้�นก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและก�รกระจ�ยร�ยได้ 
 นโยบ�ยด้�นก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 
 นโยบ�ยด้�นส่งเสรมิก�รท่องเท่ียว    
 นโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�ตล�ดก�รค้�ช�ยแดน (ตล�ดโรงเกลือ)  
 นโยบ�ยด้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร  



ส�รบัญ

บทนํา

ค์ณะผ้่บรหิาร
องค์์การบรหิาร
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

ผ้่อำานวยการ
ส่ถึานศ่กษาในสั่งกัด
องค์์การบรหิาร
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

การดำาเนินงาน
ในส่ถึานการณ์
COVID-19 

1

6

2  

7

6460

5

12

65

ส่มาชกิส่ภาองค์์การ
บรหิารส่่วนจังัหวดั
ส่ระแก้ว

นโยบายการพฒันา
องค์์การบรหิาร
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

งบแส่ดงฐานะการเงนิ
ณ วนัทุ่่ 30 กันยายน 
2563 

หวัหน้าส่่วนราชการ
องค์์การบรหิารส่่วน
จังัหวดัส่ระแก้ว 

ผลการปฏิิบัติิงาน
ในป่งบประมาณ
พ.ศ. 2563 

งบประมาณรายจัา่ย
ประจัำาป่งบประมาณ
พ.ศ. 2563

c o n t e n t s



คณะผู้บรหิ�ร
องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

น�งขวญัเรอืน  เทียนทอง
นายกองค์์การบรหิาร
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

น�ยวโิรจน์ ง�มสุคนธ์รตัน�
รองนายกองค์์การบรหิาร

ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

น�ยธวชัชยั ทองทับ
รองนายกองค์์การบรหิาร

ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

น�ยณัฐวุฒิ ดวงรตัน์
ทุ่่ปรก่ษานายกฯ

น�ยเทอดศักด์ิ อ�ศัยกล�ง
เลขานุการนายกฯ      

น�ยไพสิน นกศิริ  
เลขานุการนายกฯ       

น�ยธวชัชยั โตจนี                                                 
เลขานุการนายกฯ   

น�ยวรีศักด์ิ  ลีล�ลลิตเลิศ
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ 

น�ยสมิทธ์ิ  เย็นสบ�ย
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ

น�งส�วกลุกมลณิสร�-
กลุวณิชย์ขจร
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ

น�ยรตัน์นรศิ-
หริญัธนไชย�
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ

น�ยประจวบ อ�จ�รพงษ์
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ

น�งส�วอรนุช ไวนุสิทธ์ิ
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ

พันตรวีสิิทธ์ิ เสน�รกัษ์  
ทุ่่ปรก่ษาพเิศษนายกฯ  

1

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เขตอำ�เภอเมืองสระแก้ว

น�ยกฤษฎ์  สุขกลุ น�ยสมพร  วงษ์ภธูร น�ยสุธีพงศ์  ส�ธุชน

น�ยพิเชฐ เท่ียงธรรม       น�งส�วสิรกิร  อนิทศร         น�ยอคัรเดช ช�ญชยั

สภ�องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

สม�ชกิสภ�องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

น�งดรณีุ  พูนประสิทธ์ิ
ประธานส่ภาองค์์การบรหิาร

ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว
น�ยสมบัติ   สุรยิันต์

รองประธานส่ภาองค์์การบรหิาร
ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

ร.อ.ทองทศ ม�กส�คร
 รองประธานส่ภาองค์์การบรหิาร

ส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

2

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เขตอำ�เภอวฒัน�นคร

น�ยสนธิเดช  เทียนทอง       

เขตอำ�เภอวงัน��เยน็

น�ยสุวจิกัขณ์  น�รรีกัษ์               

เขตอำ�เภอเข�ฉกรรจ์

น�งดรณีุ พูนประสิทธ์ิ

เขตอำ�เภออรญัประเทศ

น�ยรงัสรรค์  จดัพลจ.ส.อ.ไชโย ขนบบวรกลุน�ยกมล  คติกำ�จรน�ยสรพงษ์ สีสังว�ลย์             น�ยพิชยั  ถ�วรชน    

น�งส�วญ�ณิศ� บุญพงษ์น�ยสุคนธ์ โกศลจติรน�ยจรญั คล่องวเิชยีร

น�ยสมบัติ สุรยิันต์    น�ยณรงค์ ทองทรพัย์   

น�ยจริภัทร  ปักครกึน�ยณัฐพล  มุล�

3

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เขตอำ�เภอต�พระย�

น�ยณัฐวุฒิ จฑุ�วรรธน�              

เขตอำ�เภอคลองห�ด

เขตอำ�เภอวงัสมบูรณ์

น�ยประโยชน์  จนัทรเ์ท่ียง

เขตอำ�เภอโคกสูง

น�ยไหล พงษ์สมรน�ยอมรศักด์ิ เส�วคนธ์

น�งส�วกัญญ�ภัทร  ศิรวุิฒิญ�ด�  ร.อ.ทองทศ ม�กส�คร

น�งอ�รยี์รตัน์  จนัทรม์งคล

น�ยนิวฒัน์  จติรเทศน�ยลือศักด์ิ  ถ�วรชน 

4

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



น�ยนรนิทร ์แชม่ชอ้ย
ปลดัองค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

น�งทิตย�พร เพชรประดับ
รองปลดัองค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว

น�งส�วด�ร�พร นิพนธ์วงศ์เลข�
หวัหน้าส่ำานักปลดั

องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดั

น�งส�วทิพย์รตัน์ ปุรณะพรรค์
เลขานุการองค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดั

น�งส�วประทุมทิพย์ ตันเจรญิ
หวัหน้าฝ่่ายงบประมาณ

รกัษาราชการแทุน ผ้่อำานวยการ
กองยุทุธศาส่ติรแ์ละงบประมาณ

น�งรุง่ศิร� ทวสุีข
ผ้่อำานวยการกองค์ลงั

น�ยวุฒิพงษ์ บ้�นโพธ์ิ
ผ้่อำานวยการกองชา่ง

น�งทิตย�พร  เพชรประดับ
รองปลดัองค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดัส่ระแก้ว
รกัษาราชการแทุน ผ้่อำานวยการกองส่าธารณสุ่ข

น�ยภ�นุ สุคนเขตร์
ศ่กษานิเทุศก์ชำานาญการพเิศษ
รกัษาราชการแทุน ผ้่อำานวยการ

กองการศ่กษา ศาส่นา และวฒันธรรม

น�งวรรด�เดือน ทองเกตแุก้ว
ผ้่อำานวยการกองพสั่ดแุละทุรพัย์สิ่น

น�งพิช�มญชุ ์กลัดบุบผ�
ผ้่อำานวยการกองการเจัา้หน้าทุ่่

น�งส�วรสรนิทร ์จนัทร�
นักวชิาการเงนิและบัญชช่ำานาญการ

รกัษาการในติำาแหน่ง
หวัหน้าหน่วยติรวจัส่อบภายใน

์

หวัหน้�ส่วนร�ชก�รองค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

น�ยนรนิทร ์แชม่ชอ้ย

5

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



น�ยวชิติ ลือพืช
ผ้่อำานวยการโรงเรย่นซึ่บันกแก้ววทิุยา

น�ยสุรวุฒิ พวงจำ�ป� 
ผ้่อำานวยการโรงเรย่นบ้านแก้งวทิุยา

น�งส�วสุนิษ� ส�ลีพวง
ผ้่อำานวยการโรงเรย่น
เขาฉกรรจัว์ทิุยาค์ม

น�ยสนิท โคตะระ
รกัษาการในติำาแหน่ง

ผ้่อำานวยการโรงเรย่นไทุรเด่่ยววทิุยา

น�ยจริศักด์ิ ศรทีองคำ�
ผ้่อำานวยการโรงเรย่นวฒันานค์ร

น�งลักคณ� ออ่นศิล�
รกัษาการในติำาแหน่ง ผ้่อำานวยการ
โรงเรย่นทุรพัย์ส่มบ่รณ์วทิุยาค์ม

น�งธิษ�รตัน์ หล้�พรหม 
รกัษาการในติำาแหน่ง ผ้่อำานวยการ

โรงเรย่นสิ่รริาชอนุส่รณ์

น�งมลวภิ� เหมือนเผ่�
ผ้่อำานวยการโรงเรย่นนิค์มส่งเค์ราะห ์๑

น�ยเรงิฤทธ์ิ กลมเหล� 
รกัษาการในติำาแหน่ง ผ้่อำานวยการ

โรงเรย่นชมุชนบ้านโนนจักิ

น�ยประจวบ ดีมุข
รกัษาการในติำาแหน่ง ผ้่อำานวยการ

โรงเรย่นบ้านนางาม

น�งจริ�วรรณ หตัถกิจ
รกัษาการในติำาแหน่ง ผ้่อำานวยการ

โรงเรย่นบ้านหนองหวัชา้ง

์

ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ในสังกัด
องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว

6
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      ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว
ได้ดำ�เนินโครงก�รต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว
ซีึ่งกำ�หนดไว ้9 ด้�น ดังต่อไปน้ี

2.  นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ� ศ�สน� วฒันธรรม
 และก�รกีฬ�
 2.1 พัฒนาโค์รงส่ร้างพื�นฐานด้านเทุค์โนโลย่
ส่ารส่นเทุศทุางการศ่กษา และพัฒนาเทุค์โนโลย่
เพื�อการศ่กษาให้ทัุนส่มัย เพื�อยกระดับองค์์ค์วามร่้
ให้ได้มาติรฐานส่ากล ส่่งเส่รมิการเรย่น การส่อนภาษา
ต่ิางประเทุศ เพื�อรองรับการเปล่�ยนแปลงของโลก
และการเขา้ส่่่การเป็นประชาค์มอาเซึ่ย่นในป ี2558
 2.2 พัฒนาระบบการศ่กษาให้ผ้่เร่ยนม่ค์วามร่ ้
ค์่่ค์ุณธรรม ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้ นักเร่ยน
ทุุกระดับชั�น  ได้ม่โอกาส่แส่ดงค์วามร่ค้์วามส่ามารถึ
ทุางด้านวิชาการ กิจักรรมต่ิางๆ อันเก่�ยวเนื� อง
กับการเร่ยนการส่อน จััดหาให้ม่บุค์ลากรค์ร่ผ้่ส่อน
ให้เพย่งพอ ติลอดจันพฒันาบุค์ลากรทุางการศ่กษา

นโยบ�ยก�รพัฒน�
องค์ก�รบรหิ�ร
ส่วนจงัหวดัสระแก้ว

1.  นโยบ�ยก�รพัฒน�ด้�นโครงสร�้งพ้ืนฐ�น
 1.1  การพฒันาเส้่นทุางค์มนาค์มเชื�อมโยงอย่าง
เป็นระบบให้ได้มาติรฐานส่ะดวก ปลอดภัย เพื�อรองรบั
การพฒันาโค์รงขา่ยด้านโลจัสิ่ติิกส์่
 1.2  การดำาเนินการก่อส่รา้ง ปรบัปรงุ ซึ่อ่มแซึ่ม
โค์รงส่รา้งพื�นฐาน เชน่ ถึนน ส่ะพาน ค์ลอง
 1.3  ส่่ง เส่ริมการจััดระบบผังเมืองจัังหวัด
เพื�อการใชป้ระโยชน์ในทุ่�ดินเป็นระบบและม่ประสิ่ทุธภิาพ
 1.4  พัฒนาแหล่งนำา อ่างเก็บนำา ฝ่าย ค์่ ค์ลอง 
เพื�อการอุปโภค์บรโิภค์ติลอดจันด้านเกษติรกรรมและ
อตุิส่าหกรรม
 1.5  ส่นับส่นุนส่่งเส่ริมด้านวิชาการ บุค์ลากร
เค์รื�องจักัรกล ให้กับหน่วยงานส่่วนราชการและองค์์กร
ปกค์รองส่่วนทุ้องถิึ�นอื� นในจัังหวัด เพื� อพัฒนา
ด้านโค์รงส่รา้งพื�นฐาน
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 2.3 ส่ร้างโอกาส่ทุางการศ่กษา กระจัายโอกาส่
ทุางการศ่กษา โดยค์ำาน่งถ่ึงค์วามเส่มอภาค์และ
ค์วามเป็นธรรมให้เกิดข่�นแก่โรงเรย่น เด็ก เยาวชน 
ทุ่�ต้ิองการโอกาส่ทุางการศ่กษา เส่รมิส่รา้งการเรย่นร่้
ทัุ�งในระบบและนอกระบบ 
 2.4 ส่่งเส่รมิทุำานุบำารงุ ฟื� นฟ่ศาส่นาและวฒันธรรม
ส่นับส่นุนให้ศาส่นิกชน นำาค์ำาส่อนหลักธรรมทุาง
ศาส่นามาใช้ในการส่่งเส่ริมค์ุณธรรม จัริยธรรม
และส่รา้งแรงจัง่ใจัในการดำารงชว่ติิ
 2 .5  อ นุรักษ์  ทุำา นุบำารุง ศิลปะ  วัฒนธรรม
โบราณส่ถึาน ทุ่� เป็นเอกลักษณ์และม่ค์ุณค่์าทุาง
ประวติัิศาส่ติรข์องจังัหวดั
 2.6 ส่่งเส่รมิส่นับส่นุนด้านการก่ฬานันทุนาการ 
ส่ร้างจัิติส่ำาน่กให้เด็กเยาวชนรักก่ฬา เพื�อห่างไกล
จัากยาเส่พติิด ติลอดจันจัดัหาและพฒันาโค์รงส่รา้ง
พื� นฐานด้านการก่ฬาให้ เพ่ยงพอแก่ เยาวชนและ
ประชาชน

3.  นโยบ�ยด้�นก�รส่งเสรมิและพัฒน�
 ด้�นคว�มปลอดภัยและคณุภ�พชวีติ

 3.1 ส่่งเส่ริมนโยบายการจััดระเบ่ยบสั่งค์ม 
การม่ส่่วนรว่มของทุุกภาค์ส่่วน ทัุ�งภาค์รฐั ภาค์เอกชน
องค์์กรเค์รอืข่าย ภาค์ประชาชน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเส่พติิด ซึ่่�งรฐับาลกำาหนดเป็นนโยบาย
เรง่ด่วน “วาระแหง่ชาติิ”
 3.2 ส่่งเส่รมิส่นับส่นุนในการป้องกันและบรรเทุา
ส่าธารณภัยต่ิางๆ เพื�อชว่ยเหลือประชาชนได้ทัุนทุ่วงทุ่
ส่ามารถึเข้าถ่ึงปัญหาและค์วามเดือดรอ้นของประชาชน
ทุ่�ได้รบัผลกระทุบจัากภัยธรรมชาติิหรอืภัยพบิติัิ
 3.3 ให้การสั่งค์มส่งเค์ราะห์และพฒันาค์ุณภาพชว่ติิ
ผ้่ส่่งอายุ เด็ก ส่ติร ่ค์นชรา ผ้่พกิาร และผ้่ด้อยโอกาส่ 
ใหม้ค่์ณุภาพชว่ติิทุ่�ด่
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 3.4  ส่่งเส่รมิส่นับส่นุนด้านการส่าธารณสุ่ข พัฒนา
อาส่าส่มัค์รส่าธารณสุ่ขให้ม่ค์วามร่้ด้านสุ่ขภาพ
เพื�อเป็นกำาลังส่ำาคั์ญในการเส่ริมส่ร้างและจััดการ
ปัญหาสุ่ขภาพของค์นในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั�งยนื
 3.5  ส่่งเส่รมิการดำารงชว่ติิของประชาชนติามหลัก
เศรษฐกิจัพอเพ่ยง พัฒนาระบบโค์รงส่รา้งพื�นฐาน
ให้ม่ค์วามส่มบ่รณ์เพื�อให้ประชาชนในจังัหวดัม่ค์ุณภาพ
ชว่ติิทุ่�ด่  

4.  นโยบ�ยด้�นก�รเกษตร

 4.1  ส่่งเส่รมิส่นับส่นุนกระบวนการผลิติสิ่นค้์าเกษติร
ให้ม่ประสิ่ทุธิภาพส่่งข่�น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลงังานทุดแทุน  
 4.2  ส่่งเส่ริมส่นับส่นุนการเพิ�มผลผลิติทุาง
การเกษติร การแปรร่ป การพัฒนาค์ุณภาพ และ
ส่่งเส่รมิปล่กพชืทุางการเกษติรปลอดส่ารพษิเกษติร
ทุฤษฎ่ใหม่
 4.3  ส่่งเส่ริมส่นับส่นุนการผลิติสิ่นค้์าเกษติร 
ส่่่มาติรฐานส่ากล การปรบัปรุงปัจัจััยการผลิติให้ม่
ประสิ่ทุธภิาพ 
 4.4  ส่่งเส่รมิให้ม่ติลาดเพื�อเป็นศ่นย์กลางในการ
จัำาหน่ายสิ่นค้์าทุางการเกษติร
 4.5  ส่นับส่นุนการวิจััยและพัฒนาเทุค์โนโลย่
ในการปรบัปรุงพัฒนาค์ุณภาพ ชนิด และราค์าของ
สิ่นค้์าเกษติรใหม้ม่่ลค่์าเพิ�มข่�น

 6.3 ส่่งเส่ริมการอนุรักษ์และพัฒนาค์ุณภาพ
สิ่�งแวดล้อม บรหิารจัดัการทุรพัยากรธรรมชาติิและ
สิ่�งแวดลอ้มแบบมส่่่วนรว่มของชมุชน

5. นโยบ�ยด้�นก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน
 และก�รกระจ�ยร�ยได้
 5.1 ส่นับส่นุนให้เกิดกระบวนการส่ร้างรายได้ 
ในระดับค์รวัเรอืนตัิ�งแต่ิกระบวนการผลิติเพื�อบรโิภค์
จันถ่ึงการจัำาหน่ายผลผลิติ เพื�อให้ประชาชนส่ามารถึ
ดำารงช่วิติอย่่ได้อย่างมั�นค์งและยั�งยืน ติามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจัพอเพย่ง
 5.2 ส่นับส่นุนประส่านรว่มมือกับหน่วยงานภาค์รฐั
ภาค์เอกชน ส่่งเส่รมิอาชพ่ กิจักรรมด้านการพฒันาทัุกษะ
และฝี่มือแรงงานเพื�อเพิ�มม่ลค่์าผลิติภัณฑ์ของทุ้องถิึ�น
ยกระดับมาติรฐานฝี่มือแรงงาน การส่รา้งนวตัิกรรม
สิ่นค้์าซึ่่�งใชทุ้รพัยากรธรรมชาติิและภ่มิปัญญาชาวบ้าน
เศรษฐกิจัชุมชนพ่�งตินเอง โดยเฉพาะงานด้านหัติถึกรรม
ผลติิภัณฑ์ชมุชน
 5.3 ส่่งเส่ริมระบบส่หกรณ์ วิส่าหกิจัชุมชน
องค์์กรชุมชนในจังัหวดั ให้เข้มแข็งเพื�อส่รา้งอำานาจั
ต่ิอรองทัุ�งทุางด้านการผลติิและการติลาด
 5.4 ส่นับส่นุนโค์รงการหน่�งติำาบลหน่�งผลิติภัณฑ์
ให้ม่ ศักยภาพเส่ริมส่ร้างองค์์ค์วามร่้ในทุ้องถิึ�น
เพื�อยกระดับมาติรฐานค์ุณภาพสิ่นค้์าและส่รา้งรายได้

6.  นโยบ�ยด้�นก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ติ
 และส่ิงแวดล้อม

6.1  พฒันาแหล่งนำาและระบบชลประทุาน ติลอดจัน
ฟื� นฟ่อนุรกัษบ์รหิารจัดัการทุรพัยากรนำา
 6.2  ส่่งเส่รมิส่นับส่นุนการจัดัการปล่กป่าเพื�อลด
ปัญหาโลกร้อน รณรงค์์ปล่กจัิติส่ำาน่กให้ประชาชน
ในจัังหวัดส่ระแก้วอนุรักษ์และหวงแหนทุรัพยากร
ธรรมชาติิและสิ่�งแวดลอ้ม
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7. นโยบ�ยด้�นส่งเสรมิก�รท่องเท่ียว

  7.1 ส่่งเส่รมิส่นับส่นุน พัฒนา ฟื� นฟ่การทุ่องเทุ่�ยว
ส่ถึานทุ่�ทุ่องเทุ่�ยวทุางธรรมชาติิ เส่ริมส่ร้างส่ภาพ
แวดล้อมให้เอื�อต่ิอการเป็นแหล่งทุ่องเทุ่�ยวเชงินิเวศ
ทุ่�มค่์วามอดุมส่มบ่รณ์
 7.2 พัฒนาแหล่งทุ่องเทุ่�ยวให้เป็นศ่นย์กลาง
ทุางด้านการทุ่องเทุ่�ยว แหล่งเรย่นร่ศิ้ลปวฒันธรรม
และวถ่ิึชว่ติิของชมุชน
 7.3 ส่่งเส่ริมเค์รือข่ายภาค์ประชาชนให้เข้ามา
ม่ส่่วนรว่มด้านการทุ่องเทุ่�ยว ติลอดจันพัฒนาศักยภาพ
แหล่งทุ่องเทุ่�ยว ด้วยการฟื� นฟ่และจััดระเบ่ยบ
เพื�อค์งส่ภาพการเป็นแหล่งทุ่องเทุ่�ยวทุ่�ส่วยงาม
และหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและ
ประวติัิศาส่ติร์
 7.4 ส่่งเส่ริมส่นับส่นุนกิจักรรมและร่ปแบบ
การทุ่องเทุ่�ยวให้หลากหลาย เพื�อเป็นทุางเลือกให้แก่
นักทุ่องเทุ่�ยวเป็นการกระติุ้นเศรษฐกิจั ส่ร้างงาน 
ส่รา้งรายได้  
 7.5 ประชาสั่มพนัธเ์ชงิรกุเพื�อส่่งเส่รมิการทุ่องเทุ่�ยว
ของจัังหวัดอย่างเป็นร่ปธรรม อ่กทัุ�งส่ร้างค์วาม
เชื�อมั�นใหแ้ก่นักทุ่องเทุ่�ยวทุางด้านค์วามปลอดภัย 

8.  นโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�ตล�ดก�รค้�ช�ยแดน
 (ตล�ดโรงเกลือ)

 8.1  พฒันาติลาดการค้์าติามแนวชายแดนไทุย –
กัมพ่ชา (ติลาดโรงเกลือ) ให้ม่ค์วามส่ะอาด ส่ะดวก
และปลอดภัยมากยิ�งข่�น
 8.2  ส่นับส่นุนการจัดัระบบโลจัสิ่ติิกส์่ ให้ส่ามารถึ
ดำาเนินการขนส่่งและกระจัายสิ่นค้์าได้อย่างส่ะดวก
และรวดเรว็
 8.3  ส่นับส่นุนการค้์าให้เป็นศ่นย์กลางโลจัสิ่ติิกส์่
ของภ่มิภาค์อินโดจั่นและพัฒนาผ้่ประกอบการด้าน
โลจัสิ่ติิกส์่  ส่รา้งเค์รอืขา่ยการค้์าส่่่อนิโดจัน่
 8.4  อำานวยค์วามส่ะดวกให้กับประชาชนผ้่มา
ใช้บรกิารทุ่�ติลาดโรงเกลือ โดยการจััดหาสิ่�งอำานวย
ค์วามส่ะดวกให้เพิ�มมากข่�น เชน่ การบรกิารทุางด้าน
การเงนิ การบรกิารด้านการสื่�อส่าร 
 8.5  พัฒนากองอำานวยการติลาดโรงเกลือเป็น
ศ่นย์บริการร่วมส่ำาหรับบริการนักทุ่องเทุ่�ยวและ
ผ้่ประกอบการค้์า 
 8.6 ส่่งเส่รมิและพัฒนาศ่นย์แส่ดงและจัำาหน่าย
สิ่นค้์า OTOP ส่ำาหรบับรกิารนักทุ่องเทุ่�ยว และเป็นการ
เพิ�มชอ่งทุางการจัำาหน่ายผลิติภัณฑ์ให้กับประชาชน
อก่ด้านหน่�ง
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 9.1  บริหารจััดการองค์์การบริหารส่่วนจัังหวดั
ให้เป็นองค์์กรทุ่� โปร่งใส่ ติรวจัส่อบได้ติามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยวางแผน ติรวจัส่อบ และประเมินผล
สั่มฤทุธิต์ิามมาติรฐานค์ุณธรรม จัรยิธรรม ค์วามค์ุ้มค่์า
เปิดเผยข้อม่ลข่าวส่าร ติลอดจันการใช้จั่ายเงิน
งบประมาณให้เกิดค์วามสุ่จัริติและม่ประสิ่ทุธิภาพ
 9.2  ส่่งเส่ริมให้ประชาชนม่ ส่่วนร่วมในการ
บรหิารงานขององค์์กร โดยย่ดประชาชนเป็นศ่นย์กลาง
ให้ประชาชนม่ส่่วนร่วมในการพัฒนาทุ้องถิึ�นและ
ส่นับส่นุนการม่ส่่วนร่วมของประชาชนในการรับร่้
ข้อม่ล ข่าวส่าร ร่วมเส่นอค์วามคิ์ดเห็น ปัญหา
แนวทุางแก้ไข และม่ส่่วนรว่มในกระบวนการตัิดสิ่นใจั
 9.3  พัฒนาองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดให้เป็น
องค์์กรแห่งการเร่ยนร่้เป็นศ่นย์รวมแหล่งข้อม่ล
ทุ้องถิึ�น  ส่ามารถึนำาเทุค์โนโลย่ส่ารส่นเทุศมาใชใ้นการ
บริหารงานส่ร้างนวัติกรรมในการทุำางานอย่าง
ประหยดัและเกิดประสิ่ทุธผิล
 9.4  ส่่งเส่ริมและพัฒนาค์ุณภาพบุค์ลากรให้
ม่ค์วามร่ ้ทัุศนค์ติิ และทัุกษะทัุ�งในด้านการปฏิิบัติิงาน
ด้านวชิาการ การให้บรกิารประชาชน และเส่รมิส่รา้ง
ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ในการปฏิิบัติิงาน
พรอ้มทัุ�งป้องกันและค์วบค์ุมกำากับด่แล การปฏิิบัติิงาน
ของข้าราชการอย่างจัรงิจังั เพื�อผลสั่มฤทุธิข์องงาน
และเปน็การส่รา้งค์วามน่าเชื�อถืึอใหกั้บประชาชน

 9.5  ส่่งเส่ริมและพัฒนาเพิ�มข่ดค์วามส่ามารถึ
ในการปฏิิบัติิงานของบุค์ลากร ปรับปรุงส่ถึานทุ่�
ปฏิิบัติิราชการและเค์รื�องมือ เค์รื�องใช้ให้ม่ค์วาม
ทัุนส่มัย และนำาเทุค์โนโลย่ส่มัยใหม่มาใชใ้นการปฏิิบัติิงาน
เพื�อรองรบัการถ่ึายโอนภารกิจั 
 9.6  รณรงค์์ให้เยาวชนและประชาชนตืิ� นตัิว
ถ่ึงค์วามส่ำาคั์ญของระบอบประชาธิปไติยและการ
มส่่่วนรว่มในการปกค์รองส่่วนทุ้องถิึ�น  
 9.7  ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนข่�นเป็นองค์์กรภาค์ประชาชนในรป่แบบต่ิางๆ
และส่่งเส่รมิให้ประชาชนส่ามารถึม่กิจักรรมทุางการเมือง
และม่ส่่วนรว่มทุางการเมือง โดยย่ดมั�นในการปกค์รอง
ระบอบประชาธปิไติย

9. นโยบ�ยด้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร
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ผลก�รปฏิบัติง�น
องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2563
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นโยบ�ยก�รพัฒน�
ด้�นโครงสร�้งพ้ืนฐ�น

 องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว ได้ดำ�เนินโครงก�รด้�นโครงสร�้งพ้ืนฐ�นเพ่ือพัฒน�
เส้นท�งก�รคมน�คม โดยดำ�เนินก�รก่อสร้�ง ปรับปรุง ซี่อมแซีม ถนน สะพ�น คลอง
ให้มีม�ตรฐ�น เพ่ือคว�มสะดวกปลอดภัยของพ่ีน้องประช�ชน เป็นก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ก�รเกิดอุบัติเหตุ  และรองรับก�รพัฒน�โครงข่�ยด้�นโลจสิติกส์  และ
ก�รพัฒน�แหล่งน�� เพ่ือก�รอปุโภคบรโิภคและก�รเกษตรกรรม

โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�ง
ผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี
ส�ยแยกท�งหลวงชนบทสระแก้ว
สก 2004
บา้นนำาค์ำา หม่ทุ่่� 1 ถ่ึงบา้นวงัไหม
หม่ทุ่่� 9 ติำาบลเบญจัขร
อำาเภอค์ลองหาด จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 7,900,000.-บ�ท 
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โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�ง 
ผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี
ส่ายบา้นผาสุ่ก หม่ทุ่่� 3 ติำาบลหนองมว่ง 
อำาเภอโค์กส่่ง เชื�อมพื�นทุ่�ติำาบลแซึ่รอ์อ 
อำาเภอวฒันานค์ร จังัหวดัส่ระแก้ว 
งบประม�ณ 5,137,058.11.-บ�ท  

โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�งผิวเคปซีลี 
ส่ายแยกทุางหลวงหมายเลข 348 หนองติิม – โค์กปราส่าทุ ติอนบา้นรตัินะ – บา้นนำาเงนิ 
หม่ทุ่่� 10 ถ่ึงบา้นทุองเจัรญิ หม่ทุ่่� 12 ติำาบลทัุพไทุย อำาเภอติาพระยา จังัหวดัส่ระแก้ว (ติอนทุ่� 2) 
งบประม�ณ 2,871,999.-บ�ท 
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โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติก
คอนกรตี จัากบา้นค์ลองบุหร่� หม่ทุ่่� 6 ติำาบลหนองบอน
เชื�อมบา้นกิโลส่าม หม่ทุ่่� 12 ติำาบลทุ่าแยก
อำาเภอเมอืงส่ระแก้ว จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 10,140,000.-บ�ท  

โครงก�รก่อสร้�งถนนล�ดย�งผิวเคปซีีล ส่ายส่หกรณ์นิค์มบ้านวงัแดง หม่่ทุ่� 5
ผ่านบ้านวงัเจัรญิ หม่่ทุ่� 10 ผ่านบ้านส่วนป่า หม่่ทุ่� 3 ติำาบลวงันำาเย็นถ่ึงเขติพื�นทุ่�ติำาบล
ค์ลองหนิป่น อำาเภอวงันำาเยน็ จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 9,473,854.99.-บ�ท 
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โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ส่ายจัากบา้นไพรจัติิร หม่ทุ่่� 7
ผ่านหม่ทุ่่� 11 หม่ทุ่่� 12 ติำาบลวงัใหม ่อำาเภอวงัส่มบ่รณ์เชื�อมบา้นค์ลองจัระเข ้ติำาบลทุุ่งมหาเจัรญิ
อำาเภอวงันำาเยน็ จังัหวดัส่ระแก้ว (ติอนทุ่� 1)
งบประม�ณ 8,499,999.-บ�ท 

โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ส่ายซึ่อย 3 หม่ทุ่่� 1
ติำาบลบา้นใหมห่นองไทุร เชื�อมถึนนส่ายเล่�ยงเมอืงอรญัประเทุศ อำาเภออรญัประเทุศ 
จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 11,197,000.-บ�ท

16

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รก่อสร้�งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้�งล�นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีแยกหน้�ศูนย์ รบัแจง้เหตุและส่ังก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินจงัหวดัสระแก้วไปเล่ยบถึนนด้านข้าง
ติิดกับ มทุบ.19 และก่อส่รา้งลานค์อนกรต่ิเส่รมิเหล็ก บรเิวณศ่นย์รบัแจัง้เหติุและสั่�งการ
การแพทุยฉ์กุเฉินจังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 1,898,000.-บ�ท 

โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ส่ายแยกทุางหลวงทุ้องถิึ�น
หมายเลข ส่ก.ถึ.10007 ส่ายบา้นหนองติิม - โค์กปราส่าทุ แยกบา้นหนองติิม
หม่ทุ่่� 1 เชื�อมบา้นหนองปรอื หม่ทุ่่� 3 ติำาบลทัุพราช อำาเภอติาพระยา จังัหวดัส่ระแก้ว 
งบประม�ณ  4,690,966.-บ�ท 
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โครงก�รซี่อมสร้�งถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ่ Pavement In-Place 
Recycling ส่ายแยกทุางหลวงชนบทุส่ระแก้ว ส่ก 3064 ทุ่�บา้นหนองหญ้าปลอ้ง หม่ทุ่่� 4 
ถ่ึงถึนนทุางหลวงชนบทุส่ระแก้ว ส่ก 3085 (ผ่านหน้าโรงเรย่น ติชด.ประชารฐับำารงุ 1) 
ติำาบลปา่ไร ่อำาเภออรญัประเทุศ จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 6,900,000.-บ�ท 

โครงก�รขุดเจ�ะบ่อบ�ด�ล หม่ทุ่่� 9 ติำาบลทุ่าเกษม อำาเภอเมอืงส่ระแก้ว จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 440,000.-บ�ท
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โครงก�รซี่อมสร้�งถนนล�ดย�งผิวแอสฟััลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ่ Pavement 
In-Place Recycling ส่ายแยกทุางหลวงหมายเลข 348 บ้านหนองติิม - บ้านโค์กปราส่าทุ 
(ถึนนถ่ึายโอน) ติอนบ้านหนองติิม หม่่ทุ่� 1 ติำาบลทัุพราช อำาเภอติาพระยา จังัหวดัส่ระแก้ว 
งบประม�ณ 6,253,590.-บ�ท 

โครงก�รซีอ่มถนนล�ดย�งผิวแอสฟัลัท์ติก
คอนกรตี ส่ายจัากบา้นโค์กทุหาร หม่ทุ่่� 5
เชื�อมบา้นรม่ไทุร หม่ทุ่่� 9 ติำาบลทัุพเส่ด็จั 
อำาเภอติาพระยา จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 15,060,000.-บ�ท
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โครงก�รก่อสร�้งถนนล�ดย�ง
ผิวแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี
ส่ายแยกราษฎรอ์ทิุุศ เทุศบาลเมอืง
อรญัญประเทุศ ผ่านส่ะพาน กม.2
เชื�อมบา้นขาวส่ะอาด ติำาบลทุ่าขา้ม
อำาเภออรญัประเทุศ จังัหวดัส่ระแก้ว
งบประม�ณ 4,849,999.-บ�ท 

โครงก�รซี่อมสร้�งถนนล�ดย�งผิวแอสฟััลท์ติกคอนกรีต ส่ายจัากแยกทุางหลวง
หมายเลข 3395 เข้าถึำาเพชรโพธิ์ทุอง หม่่ ทุ่�  4 บ้านเขาเลื� อม ติำาบลค์ลองหาด
อำาเภอค์ลองหาด จังัหวดัส่ระแก้ว (ติอนทุ่� 2) งบประม�ณ 5,550,000.-บ�ท 
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โครงก�รปรบัปรงุถนนแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ทุางหลวงทุ้องถิึ�น ส่ก.ถึ. 10015
ส่ายบา้นโค์กมะกอก ติำาบลเขาส่ามสิ่บ - บ้านเขาฉกรรจั ์ติำาบลเขาฉกรรจั ์อำาเภอเขาฉกรรจั์
จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 6,420,040.52.-บ�ท

โครงก�รซีอ่มสร�้งถนนล�ดย�งผิวพ�ร�แอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ส่ายจัากบา้นค์ลอง
เจัรญิสุ่ข หม่ทุ่่� 2 ถ่ึงบา้นค์ลองชล หม่ทุ่่� 11 (รร.ติชด. พร่ะยานุเค์ราะห ์1) ติำาบลวงัทุอง 
อำาเภอวงัส่มบ่รณ์ จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 22,220,098.-บ�ท
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรับปรุงถนนแอสฟััลท์ติกคอนกรีต ทุางหลวงทุ้องถิึ�น ส่ก.ถึ. 10006
ส่ายบ้านทุ่าเกวย่น ติำาบลทุ่าเกวย่น - บ้านบ่อนางชงิ ติำาบลห้วยโจัด อำาเภอวฒันานค์ร
จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 9,250,000.12.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุถนนแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ทุางหลวงทุ้องถิึ�น ส่ก.ถึ. 10020
ส่ายบา้นพระเพลงิ ติำาบลพระเพลงิ - บา้นค์ลองส่ามคั์ค่์ ติำาบลหนองหวา้ อำาเภอเขาฉกรรจั์
จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 4,307,806.08.-บ�ท

22

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นส่วา่งพฒันา หม่ทุ่่� 11
เชื�อมบา้นหนองโส่นหม่ทุ่่� 12 ติำาบลหนองมว่ง งบประม�ณ 258,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุถนนแอสฟัลัท์ติกคอนกรตี ทุางหลวงทุ้องถิึ�น ส่ก.ถึ. 10017
ส่ายบา้นหน้าโรงเรย่น ติำาบลบา้นด่าน - บา้นเมอืงไผ่ ติำาบลเมอืงไผ่ อำาเภออรญัประเทุศ
จังัหวดัส่ระแก้ว งบประม�ณ 9,700,000.-บ�ท

23

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นรม่ไทุร หม่ทุ่่� 11 ติำาบลโค์กส่่ง
เชื�อมบา้นหนองหวา้ ติำาบลหนองมว่ง งบประม�ณ 457,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั  ส่ายจัากบา้นทุ่าชา้ง  หม่ทุ่่�  1 เชื�อมบา้นหนองยาง
ติำาบลหนองหมากฝ้่าย งบประม�ณ 348,000.-บ�ท 

24

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายบา้นกดุผือ หม่ทุ่่� 4 ติำาบลโนนหมากมุน่ 
เชื�อมบา้นโค์กส่่ง หม่ทุ่่� 1 ติำาบลโค์กส่่ง งบประม�ณ 468,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั กลุม่บา้นประชารฐั หม่ทุ่่� 14 ติำาบลหนองมว่ง
งบประม�ณ 352,000.-บ�ท 

25

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นเนินมะค่์า หม่ทุ่่� 5 เชื�อมบา้นสั่นติิสุ่ข 
หม่ทุ่่� 6 ติำาบลเขาฉกรรจั ์งบประม�ณ 296,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั
ส่ายจัากบา้นส่วา่งพฒันา หม่ทุ่่� 11
เชื�อมบา้นทุดส่ามคั์ค่์ หม่ทุ่่� 7
ติำาบลหนองมว่ง
งบประม�ณ 424,000.-บ�ท 

26

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นนำาซึ่บั หม่ทุ่่� 1 เชื�อมบา้นค์ลองอา่ง
หม่ทุ่่� 20 ติำาบลส่ระขวญั งบประม�ณ 326,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีม
ถนนลกูรงั
ส่ายแยกวงัร ่- ค์ลองคั์นโทุ
ทุ่�บรเิวณหน้าฟารม์ไก่
เขา้กลุม่บา้นโนนนาลอ้ม
หม่ทุ่่� 1 ติำาบลหนองหมากฝ้่าย
งบประม�ณ 311,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นวงัร ่หม่ทุ่่� 1 ติำาบลหนองติะเค่์ยนบอน 
เชื�อมบา้นค์ลองคั์นโทุ ติำาบลหนองหมากฝ้่าย งบประม�ณ 482,000.-บ�ท 

27

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีมถนนลกูรงั
ส่ายจัากบ้านค์ลองป่น หม่ทุ่่� 8
เชื�อมบา้นค์ลองคั์นฉอ หม่ทุ่่� 10
ติำาบลส่ระขวญั
งบประม�ณ 334,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีม
ถนนลกูรงั ส่ายจัากบา้นละลมติิม
หม่ทุ่่� 4 เชื�อมบา้นหาดส่ำาราญ
หม่ทุ่่� 5 ติำาบลโค์กส่่ง
งบประม�ณ 497,000.-บ�ท 

โครงก�รปรบัปรงุซีอ่มแซีม
ถนนลกูรงั
ส่ายจัากบา้นทุุ่งเจัรญิ หม่ทุ่่� 14
ติำาบลแซึ่รอ์อ เชื�อมบา้นซึ่บัมล
หม่ทุ่่� 9 ติำาบลชอ่งกุ่ม
งบประม�ณ 263,000.-บ�ท 

28

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ง�นเกรด บดอดั ปรบัปรงุถนนในพ้ืนท่ี ตำ�บลพระเพลิง
และตำ�บลหนองหว�้ อำ�เภอเข�ฉกรรจ ์จงัหวดัสระแก้ว

ง�นซีอ่มแซีมถนนล�ดย�งส�ยบ�้นท่�เกวยีน-บ�้นบอ่น�งชงิ ตำ�บลหว้ยโจด 
อำ�เภอวฒัน�นคร จงัหวดัสระแก้ว

ง�นซีอ่มแซีมถนนล�ดย�งส�ยบ�้นพระเพลิง (ภเูงนิ) ตำ�บลพระเพลิง-บ�้นคลอง
ส�มคัคี ตำ�บลหนองหว�้ อำ�เภอเข�ฉกรรจ ์จงัหวดัสระแก้ว

29

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ง�นเกรด บดอดั
ปรบัปรงุถนนลกูรงั
ในหมูบ่�้นต่�ง ๆ
ตำ�บลท่�เกษม
อำ�เภอเมอืงสระแก้ว
จงัหวดัสระแก้ว

ง�นเกรด บดอดั ถนนลกูรงัหมูบ่�้นต่�ง ๆ ในเขตตำ�บลศ�ล�ลำ�ดวน
อำ�เภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว

ง�น เกรด บดอดัถนนลกูรงั 
ในเขตตำ�บลทัพร�ช อำ�เภอ
ต�พระย� จงัหวดัสระแก้ว

30

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ง�นเตรยีมก�รรบัเสด็จ
สมเด็จพระเจ�้น้องน�งเธอ
เจ�้ฟั�้จฬุ�ภรณวลัยลักษณ์
อคัรร�ชกมุ�ร ีกรมพระศรสีว�งควฒัน
วรขตัติยร�ชน�รี

โครงก�รก่อสร�้งซีุม้ประตเูมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
เน่ืองในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

งบประม�ณ 4,979,000 บ�ท

31

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ง�นเตรยีมก�รรบัเสด็จสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ�้ กรมสมเด็จพระเทพรตันร�ชสุด�ฯ
สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีงบประม�ณ 3,490,000 บ�ท

ง�นเตรยีมก�รรบัเสด็จสมเด็จพระเจ�้ลกูเธอ เจ�้ฟั�้พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี
กรมหลวงร�ชส�รณีิสิรพัิชร มห�วชัรร�ชธิด� งบประม�ณ 14,210,000 บ�ท

32

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�
ศ�สน� วฒันธรรม และก�รกีฬ�

โครงก�รใหทุ้นก�รศึกษ� แก่นักเรยีน
นักศึกษ�และผู้ด้อยโอก�ส 
งบประม�ณ 3,399,550 บ�ท

โครงก�รจดักิจกรรมวนัคร ูประจำ�ป ี2563 งบประม�ณ 203,650 บ�ท

33

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รประกันคณุภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ� งบประม�ณ 27,260 บ�ท

โครงก�รอบรมเชงิปฏิบติัก�ร “ก�รพัฒน�ศักยภ�พครยุูคใหม”่
งบประม�ณ 711,397 บ�ท

34

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รวนัเด็กแหง่ช�ติ
ประจำ�ปี 2563 
งบประม�ณ 
5,516,203.76 บ�ท

องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว ใชจ้�่ยเงนิอดุหนุน เพ่ืออดุหนุนตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดนท่ี 12 ในก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�และเสรมิสร�้งศักยภ�พ
ก�รเรยีนรูข้องนักเรยีนโรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนท่ี 12 ประจำ�ป ี2563
งบประม�ณ 2,879,000 บ�ท

35

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รส่งเสรมิพัฒน�คณุภ�พชวีติเด็กและเย�วชน
งบประม�ณ 46,400 บ�ท

โครงก�รอบรมเชงิปฏิบติัก�รอบรม
สู่ฝันบรรณ�รกัษ์น้อย 
งบประม�ณ 99,550 บ�ท

36

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รมหกรรมแขง่ขนักีฬ�นักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่ประเทศไทย
รอบชงิชนะเลิศ ระดับประเทศ  งบประม�ณ 2,883,738 บ�ท

กิจกรรมง�นสมโภชวนัยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวร
งบประม�ณ  142,500 บ�ท

37

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สถ�นศึกษ�ในสังกัด
องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

โรงเรยีนซีบันกแก้ววทิย� 
ติำาบลหนองนำาใส่ อำาเภอวฒันานค์ร
จังัหวดัส่ระแก้ว

โครงก�รเข�้ค่�ยพุทธธรรม

โครงก�รอบรมเชงิปฏิบติัก�รก�รจดัก�รเรยีน
ก�รสอนออนไลน์ Google  Meet/ google
classroom/Zoom for Education

38

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โรงเรยีนบ้�นแก้งวทิย�
ติำาบลบา้นแก้ง อำาเภอเมอืงส่ระแก้ว จังัหวดัส่ระแก้ว

โครงก�รพัฒน�
กลุ่มส�ระก�รเรยีนรูศิ้ลปะ
กิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะ
ก�รประดิษฐ์ศิร�ภรณ์

โครงก�รดนตรนี�ฏศิลปสั์ญจร

โครงก�รพัฒน�กลุ่มส�ระก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลยี

39

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โรงเรยีนเข�ฉกรรจว์ทิย�คม
ติำาบลเขาฉกรรจั ์อำาเภอเขาฉกรรจั์
จังัหวดัส่ระแก้ว

โครงก�รพัฒน�ก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์
และกิจกรรมสัปด�หว์ทิย�ศ�สตรแ์หง่ช�ติ

โครงก�รศูนยอ์�ชพีท้องถ่ิน
กิจกรรมก�รทำ�ผลิตภัณฑ์
จ�กสมุนไพร

40

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โรงเรยีนไทรเด่ียววทิย�
ติำาบลเขาฉกรรจั ์อำาเภอเขาฉกรรจั์
จังัหวดัส่ระแก้ว

โครงก�รพัฒน�และส่งเสรมิศักยภ�พผู้เรยีน
สู่คว�มเปน็เลิศท�งก�รศึกษ�

โครงก�รส่งเสรมิก�รเรยีน
กิจกรรมลกูเสือเนตรน�รี

41

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงก�รพัฒน�ก�รเรยีนก�รสอน

โครงก�รบรหิ�รง�นกิจก�รนักเรยีนกิจกรรมส่งเสรมิวถีิชวีติ
แบบประช�ธิปไตยในโรงเรยีน

โรงเรยีนทรพัยส์มบูรณ์วทิย�คม
ติำาบลติำาบลหนองหวา้
อำาเภอเขาฉกรรจั ์จังัหวดัส่ระแก้ว

42

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
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โครงการอบรมเชิงิปฏิิบติัิการให้ค้วามร้ ้
กับนัักเรยีนัห้อ้งเรยีนัพิิเศษวทิยาศาสติร-์ 
คณิิติศาสติร ์เร่�องการประกอบและเขียีนั 
โปรแกรมควบคมุหุ้�นัยนัต์ิ

กิจกรรมห้อ้งเรยีนัพิิเศษ
วทิยาศาสติร-์คณิิติศาสติร์

โครงการส�งเสรมิพัิฒนัาการเรยีนัการสอนักลุ�มสาระการเรยีนัร้ภ้าษาองักฤษ

โรงเรยีนัวฒันัานัคร
ตำำ�บลวัฒัน�นคร อำำ�เภอำวัฒัน�นคร
จังัหวัดัสระแก้้วั
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โครงการพัิฒนัาความเปน็ัเลิศ 
ด้้านักีฬา โรงเรยีนสิรริ�ชอำนุสรณ์์ 
นำ�นัก้เรยีนเข้�้รว่ัมก้�รแข้ง่ข้นั 
วัอำลเลยบ์อำลเย�วัชน PEA ชงิชนะเลศิ 
แหง่ประเทศไทย ครั�งที� 16 
(ภ�คตำะวันัอำอำก้) ณ์ โรงยิมเทศบ�ล 
ตำำ�บลชมุแสง จังัหวัดัระยอำง

โครงการพัิฒนัาด้้านัวชิิาการส้�ความเปน็ัเลิศ
กิจกรรมค�ายภาษาองักฤษ (English camp’2020)

โรงเรยีนัสิรริาชิอนุัสรณ์ิ
ตำำ�บลบ้�นแก้้ง อำำ�เภอำเมอืำงสระแก้้วั
จังัหวัดัสระแก้้วั
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โครงการส�งเสรมิพัิฒนัาการปฐมวยั

กิจกรรมส�งเสรมิทักษะงานัอาชิพีิ

โรงเรยีนันิัคมสงเคราะห้ ์1
ตำำ�บลเมอืำงไผ่่ อำำ�เภอำอำรญัประเทศ
จังัหวัดัสระแก้้วั
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โครงการพัิฒนัาการจดั้การศึกษาโด้ยใชิ ้
โรงเรยีนัเปน็ัฐานัในัการพัิฒนัาท้องถิิ่�นั (SBMLD)
กิจกรรมส�งเสรมิอาชิพีิด้้านัคห้กรรม

กิจกรรมศ้นัย์การเรยีนัร้พ้ิอเพีิยง

โครงการพัิฒนัาอาคารสถิ่านัที� 
ภายในัโรงเรยีนั

โรงเรยีนัชิมุชินับา้นัโนันัจกิ
ตำำ�บลวัฒัน�นคร อำำ�เภอำวัฒัน�นคร 
จังัหวัดัสระแก้้วั
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โครงการส�งเสรมิศิลปะวฒันัธรรมไทย

โครงการปลก้ต้ินักล้าการศึกษาพิอเพีิยง

โครงการพัิฒนัาทักษะอาชิพีิ

โรงเรยีนับา้นันัางาม
ตำำ�บลท่�เก้วัยีน อำำ�เภอำวัฒัน�นคร 
จังัหวัดัสระแก้้วั
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โครงการค�ายคณุิธรรม

โครงการส�งเสรมิความเปน็ัเลิศ 
ทางวชิิาการ

โรงเรยีนับา้นัห้นัองห้วัชิา้ง
ตำำ�บลชอ่ำงกุ้่ม อำำ�เภอำวัฒัน�นคร 
จังัหวัดัสระแก้้วั
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นัโยบายด้้านัการส�งเสรมิและพัิฒนัา               
ด้้านัความปลอด้ภัยและคณุิภาพิชิวีติิ

  เพื่ื�อำสร�้งเครอืำข้่�ยเย�วัชนในก้�รป้อำงกั้นและแก้้ไข้ปัญห�ย�เสพื่ติำด 
สร้�งภูมิคุ้มกั้นย�เสพื่ติำดให้กั้บเย�วัชน และเสริมสร้�งควั�มเข้้มแข้็ง 
ให้กั้บชุมชน เพื่ื� อำยุติำก้�รแพื่ร่ระบ�ดข้อำงย�เสพื่ติำดที� เป็นภัยคุก้ค�ม 
ต่ำอำควั�มมั�นคงข้อำงประเทศช�ติำ

โครงการปอ้งกันัและแก้ไขีปญัห้ายาเสพิติิด้
ประจำาปงีบประมาณิ 2563 งบประมาณิ 974,171  บาท 
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องค์การบริห้ารส�วนัจังห้วัด้สระแก้ว 
ใชิ้จ�ายเงินัอุด้ห้นุันั เพ่ิ� ออุด้ห้นุันัจังห้วัด้ 
สระแก้ว โด้ยสำานัักงานัสาธารณิสุขีจงัห้วัด้ 
สระแก้ว ในัการด้ำาเนิันัโครงการรณิรงค์ 
ป้อง กันัและแก้ ไขีปัญห้ายา เสพิติิด้ 
จงัห้วดั้สระแก้ว TO BE NUMBER ONE 
งบประมาณิ 1,000,000 บาท
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โครงการอบรมเชิงิปฏิิบติัิการครผู้้้้สอนัการชิ�วยชิวีติิขีั�นัพ่ิ� นัฐานัจงัห้วดั้สระแก้ว 
(BLS Instructor) ประจำาปงีบประมาณิ 2563 งบประมาณิ 539,772บาท

โครงการอบรมเชิงิปฏิิบติัิการอาสาสมัครฉุกุเฉิุนั
ทางการแพิทย ์EMR (Emergency Medical
Responder) ประจำาปงีบประมาณิ 2563
งบประมาณิ 512,870 บาท
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 อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจัังหวัดัสระแก้้วัรว่ัมกั้บ
สำ�นัก้ง�นหลัก้ประกั้นสุข้ภ�พื่แห่งช�ติำ เข้ตำ 6
ระยอำง จัดัตัำ�งก้อำงทุนฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ที�จัำ�เป็น
ต่ำอำสุข้ภ�พื่ จังัหวัดัสระแก้้วั และได้ลงน�มบันทึก้
ข้้อำตำก้ลง (MOU) ก้�รดำ�เนินง�น และบริห�ร
จัดัก้�รก้อำงทุนฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ที�จัำ�เป็นต่ำอำสุข้ภ�พื่
จังัหวัดัสระแก้้วั เมื�อำวันัที� 23 พื่ฤศจักิ้�ยน 2559
ณ์ ห้อำงประชุมอำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั
เพื่ื�อำให้คนพื่ิก้�รผู้่สูงอำ�ยุ ผู้่ที�อำยู่ในระยะที�จัำ�เป็น
ต้ำอำงได้รบัก้�รฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ในเข้ตำพื่ื�นที�จังัหวัดั
ได้รบัก้�รฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ท�งก้�รแพื่ทย์ที�จัำ�เป็น 
ต่ำอำสุข้ภ�พื่จั�ก้หน่วัยบรกิ้�ร สถ�นบรกิ้�รหรือำ
อำงค์ก้รอำื�นๆ รวัมทั�งได้รบัเครื�อำงชว่ัยก้�ยอำุปก้รณ์์
และอำุปก้รณ์์ที�เกี้�ยวักั้บบริก้�รท�งก้�รแพื่ทย์
 โดยในปีงบประม�ณ์ 2563 ก้อำงทุนฟ้ื้� นฟูื้
สมรรถภ�พื่ที�จัำ�เป็นต่ำอำสุข้ภ�พื่ระดับจังัหวัดัสระแก้้วั
ใช้งบประม�ณ์ทั�งสิ�น 9,635,115 บ�ท โดย 

กองทนุัฟื้้� นัฟ้ื้สมรรถิ่ภาพิ 
ที�จำาเปน็ัติ�อสุขีภาพิระดั้บจงัห้วดั้สระแก้ว

ได้ดำ�เนินก้�รเบิก้จั�่ยเงนิให้กั้บหน่วัยบรกิ้�รฟ้ื้� นฟูื้
สมรรถภ�พื่และก้�รบรกิ้�รอำุปก้รณ์์เครื�อำงชว่ัย
ควั�มพื่กิ้�รปีงบประม�ณ์ 2563 ให้แก่้ โรงพื่ย�บ�ล
9 อำำ�เภอำในจัังหวััดสระแก้้วั และโรงพื่ย�บ�ล
จัติำเวัชสระแก้้วัร�ชนครนิทร ์และดำ�เนินโครงก้�ร
ซ่อ่ำมแซ่มปรบัปรงุสภ�พื่ที�อำยู่อำ�ศัยให้แก่้ คนพื่กิ้�ร
ผู้่สูงอำ�ยุ และผู้่ที�อำยู่ในระยะที�จัำ�เป็นต้ำอำงได้รับ
ก้�รฟ้ื้� นฟูื้ เพื่ื�อำซ่อ่ำมแซ่มปรบัปรงุสภ�พื่แวัดล้อำม
ที�อำยู่อำ�ศัยให้แก่้คนพื่ิก้�รผู้่สูงอำ�ยุ และผู้่ที�อำยู่
ในระยะที�จัำ�เป็นต้ำอำงได้รบัก้�รฟ้ื้� นฟูื้ จัำ�นวัน 7 ร�ย
โดยประส�นควั�มรว่ัมมือำไปยังอำงค์ก้รปก้ครอำง
ส่วันท้อำงถิ�นในพื่ื�นที�จังัหวัดัสระแก้้วั เพื่ื�อำสำ�รวัจั
ควั�มต้ำอำงก้�รข้อำงผู้่ที�จัำ�เป็นต้ำอำงได้รบัก้�รชว่ัยเหลือำ
ปรับสภ�พื่แวัดล้อำมที�อำยู่อำ�ศัย และลงพื่ื�นที�
เพื่ื� อำตำรวัจัสอำบข้้อำ มูลก่้อำนปรับสภ�พื่บ้�น
เพื่ื�อำให้มีควั�มเหม�ะสม เอำื�อำต่ำอำก้�รพื่ัก้อำ�ศัย
ที�ถกู้สุข้ลกั้ษณ์ะ และมคีวั�มมั�นคงปลอำดภัย 
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 ก้อำงทนุฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ที�จัำ�เปน็ต่ำอำสุข้ภ�พื่ 
ระดับจังัหวัดัสระแก้้วั ได้ดำ�เนินโครงก้�รพื่ฒัน� 
ระบบบรกิ้�รฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ข้อำงหน่วัยบรกิ้�ร 
ปงีบประม�ณ์ 2563 จั�ก้หน่วัยบรกิ้�รที�เข้�้รว่ัม 
เปน็หน่วัยจัดับรกิ้�รฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภ�พื่ จัำ�นวัน 
6 โครงก้�ร ได้แก่้
      1.  โรงพื่ย�บ�ลสมเด็จัพื่ระยุพื่ร�ชสระแก้้วั 
จัำ�นวัน 1 โครงก้�ร 
  -  โครงก้�รประชมุเชงิปฏิิบติัำก้�รส่งเสรมิ 
พื่ฒัน�ก้�รด้�นก้�รบูรณ์�ก้�รประส�ทควั�มรูสึ้ก้
ด้วัยอำ�ช�บำ�บดั จังัหวัดัสระแก้้วั ประจัำ�ป ี
งบประม�ณ์ 2563 งบประม�ณ์ 51,060 บ�ท 
 2.  โรงพื่ย�บ�ลโคก้สูง จัำ�นวัน 2 โครงก้�ร 
  - โครงก้�รประเมนิควั�มพื่กิ้�รและเสรมิ 
สร�้งศัก้ยภ�พื่ก้�รดแูลคนพื่กิ้�รในชมุชน 
อำำ�เภอำโคก้สูง งบประม�ณ์ 36,842 บ�ท คืนเงนิ 
เหลอืำจั�่ยจั�ก้ก้�รดำ�เนินง�นโครงก้�รฯ เปน็ 
จัำ�นวันเงนิ 4,842 บ�ท

  - โครงก้�รพื่ัฒน�ระบบบริก้�รฟ้ื้� นฟูื้
สมรรถภ�พื่ โดยเครือำข้่�ยนัก้ก้�ยภ�พื่บำ�บัด
อำำ�เภอำโคก้สูง จัังหวัดัสระแก้้วั ปี 2563 งบประม�ณ์
33,360 บ�ท คืนเงนิเหลือำจั่�ยจั�ก้ก้�รดำ�เนินง�น
โครงก้�รฯ เปน็จัำ�นวันเงนิ 1,800 บ�ท
 3.   โรงพื่ย�บ�ลจัติำเวัชสระแก้้วัร�ชนครนิทร์
จัำ�นวัน 1 โครงก้�ร 
  - โครงก้�รพื่ัฒน�ระบบก้�รดูแลเด็ก้
ที�มีปัญห�ท�งด้�นจัิตำเวัชเด็ก้และวััยรุ่นด้วัย
อำ�ช�บำ�บดั งบประม�ณ์ 187,800 บ�ท 
 4.   โรงพื่ย�บ�ลวังันำ�เย็น จัำ�นวัน 2 โครงก้�ร 
  - โครงก้�รประเมินควั�มพื่ิก้�รและเสรมิ
สร้�งศัก้ยภ�พื่ก้�รดูแลคนพื่ิก้�รในชุมชน
โรงพื่ย�บ�ลวังันำ�เย็น จังัหวัดัสระแก้้วั ปี 2563
งบประม�ณ์ 41,600 บ�ท 
  - โครงก้�รพื่ัฒน�ระบบบริก้�รฟ้ื้� นฟูื้
สมรรถภ�พื่โดยนัก้ก้�ยภ�พื่บำ�บัด จังัหวัดัสระแก้้วั
อำำ�เภอำวัังนำ�เย็น ประจัำ�ปี 2563 งบประม�ณ์
69,380 บ�ท 
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โครงการสงเคราะห้ผ้้์ู้ปว่ยที�ยากไรข้ีององค์การบรหิ้าร 
ส�วนัจงัห้วดั้สระแก้ว ประจำาปงีบประมาณิ 2563

  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั ได้จัดัทำ�โครงการท้องถิิ่�นัสระแก้วร�วมใจกำาจดั้ยุงลาย 
ป้องกันัภัยโรคไขี้เล่อด้ออก รว่ัมกั้บสำ�นัก้ง�นส�ธ�รณ์สุข้จังัหวัดัสระแก้้วั ในก้�รจัดัห� ทร�ยก้ำ�จัดั 
ลูก้นำ�ยุงล�ยและนำ�ย�เคมีพื่่นก้ำ�จััดยุงล�ย เพื่ื�อำก้�รควับคุมป้อำงกั้นโรคไข้้เลือำดอำอำก้ ที�จัำ�นวัน 
8,720,515.- บ�ท 

 อำงค์ก้�รบริห�รส่วันจัังหวััดสระแก้้วัได้
ตำระหนัก้ถึงปัญห�ท�งเศรษฐกิ้จั และก้�รให้ควั�ม
ช่วัยเหลือำประช�ชนที�เจั็บป่วัย ซ่ึ�งเป็นผู้่ย�ก้ไร้
ในเข้ตำจัังหวััดสระแก้้วั  จัึงได้จััดทำ�โครงก้�ร
สงเคร�ะห์ผู้่ป่วัยที�ย�ก้ไร้ขึ้�น เพื่ื�อำส่งเสริมและ
พื่ัฒน�คุณ์ภ�พื่ชีวัติำข้อำงผู้่ป่วัยที�ย�ก้ไร้ ให้ก้�ร
สงเคร�ะห์  ช่วัยเหลือำ ลดภ�ระค่�ใช้จั่�ยใน
ก้�รเดินท�งข้อำงผู้่ป่วัยที�ย�ก้ไร ้ในก้�รเข้้�รบัก้�ร
รัก้ษ�พื่ย�บ�ลจั�ก้สถ�นพื่ย�บ�ลข้อำงรัฐ

รวัมทั�งแก้้ไข้ปัญห�ควั�มเดือำดร้อำนข้อำงผู้่ป่วัย
ที�ย�ก้ไรใ้นเบื�อำงต้ำน
 ในปีงบประม�ณ์ 2563 อำงค์ก้�รบริห�ร 
ส่วันจัังหวััดสระแก้้วั ได้ดำ�เนินก้�รพื่ิจั�รณ์� 
ให้ควั�มช่วัยเหลือำผู้่ป่วัยที�ย�ก้ไร้ เป็นค่�ใช้จั่�ย 
ในก้�รเดินท�งไปรัก้ษ�พื่ย�บ�ล ทั�งในเข้ตำ 
และนอำก้เข้ตำ จัำ�นวัน 5 ครั�ง  โดยที�ประชุม
มีมติำเห็นชอำบให้ควั�มช่วัยเหลือำผู้่ป่วัย รวัม 
จัำ�นวัน 62 ร�ย เป็นเงนิงบประม�ณ์ 113,000 บ�ท
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  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั ใชจ้ั�่ยเงนิอำดุหนุน เพื่ื�อำอำดุหนุนจังัหวัดัสระแก้้วั 
ในก้�รดำ�เนินโครงก้�รง�นสืบส�นวัฒันธรรมเบื�อำงบูรพื่� จังัหวัดัสระแก้้วั เพื่ื�อำประช�สัมพื่นัธ ์
ให้นัก้ท่อำงเที�ยวัเข้้�ม�ท่อำงเที�ยวัในจังัหวัดัสระแก้้วั เป็นก้�รก้ระตำุ้นเศรษฐกิ้จั และเพื่ิ�มร�ยได้ 
ใหแ้ก่้เก้ษตำรก้ร ผู้่ประก้อำบก้�รร�้นค้�ในจังัหวัดัสระแก้้วั งบประม�ณ์ 5,500,000 บ�ท

นัโยบายด้้านัส�งเสรมิการท�องเที�ยว
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  โครงการทำาบุญตัิกบาติร ติลาด้โรงเกล่อ ประจำาปี 2563 งบประมาณิ 90,750 บาท
เพ่ิ� อความเปน็ัสิรมิงคลต้ิอนัรบัปใีห้ม� แก�ผู้้้ประกอบการค้าภายในัติลาด้โรงเกล่อ 

นัโยบายด้้านัการพัิฒนัา
ติลาด้การค้าชิายแด้นั (ติลาด้โรงเกล่อ)

    กิจกรรม Big cleaning ติลาด้โรงเกล่อ อำำ�เภอำอำรัญประเทศ จัังหวััดสระแก้้วั 
เพื่ื�อำฉีีดล้�งทำ�ควั�มสะอำ�ด เก็้บก้วั�ดข้ยะ และทำ�ควั�มสะอำ�ดท่อำระบ�ยนำ� บรเิวัณ์โดยรอำบ 
และภ�ยในพื่ื�นที�ตำล�ดโรงเก้ลอืำ
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นัโยบายด้้านัการบรหิ้ารจดั้การ

  โครงการจติิใจที�เขีม้แขีง็ในัร�างกายที�แขีง็แรง  healthy mind in healthy 
body ประจำาป ี2563
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  โครงการห้ลักส้ติรวิธีการงบประมาณิ การพัิสดุ้ และการเบิกจ�ายเงินัเพ่ิ� อ
เพิิ�มประสิทธิภาพิการปฏิิบัติิงานัขีองบุคลากรองค์การบริห้ารส�วนัจังห้วัด้สระแก้ว
ประจำาป ี2563 งบประมาณิ 184,700.- บาท

  โครงการติรวจสุขีภาพิประจำาปีขีองข้ีาราชิการและล้กจ้างองค์การบริห้าร 
ส�วนัจงัห้วดั้สระแก้ว ประจำาปี 2563 งบประมาณิ 68,740.- บาท  โด้ยใชิสิ้ทธิเบิกจ�ายติรง 
จากสำานัักงานัห้ลักประกันัสุขีภาพิแห้�งชิาติิ  
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โครงการส�งเสรมิคณุิธรรม จรยิธรรม เพ่ิ� อเพิิ�มประสิทธิภาพิการปฏิิบติัิงานั 
และประโยชิน์ัสุขีขีองประชิาชินั ประจำาป ี2563

โครงการส�งเสรมิคณุิธรรม ตัิ�งจติิสวด้มนัต์ิ ยกระดั้บคณุิภาพิจติิใจ
เพ่ิ� อพัิฒนัาศักยภาพิในัการทำางานัอย�างมสุีขี ประจำาป ี2563
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การด้ำาเนิันังานัในัสถิ่านัการณ์ิ
การแพิร�ระบาด้ขีองโรคติิด้เชิ่้อ
ไวรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19)

องค์การบรหิ้ารส�วนัจงัห้วดั้สระแก้ว ระด้มเจา้ห้น้ัาที�บรรจหุ้น้ัากากอนัามยัแบบผู้้า
เติรยีมแจกจ�ายให้พี้ิ�น้ัองประชิาชินัชิาวจงัห้วดั้สระแก้ว
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  อำงค์ก้�รบริห�รส่วันจัังหวััดสระแก้้วั มอำบอำุปก้รณ์์ป้อำงกั้นภัยส่วันบุคคล (Personal 
Protective Equipment : PPE) เพื่ื�อำลดควั�มเสี�ยงในก้�รสัมผั่สเชื�อำ อำนัเป็นก้�รสร�้งควั�มปลอำดภัย 
ในก้�รปฏิิบัติำง�นข้อำงเจั้�หน้�ที�  ในสถ�นก้�รณ์์ก้�รแพื่ร่ระบ�ดข้อำงเชื� อำไวัรัสโคโรน� 2019 
(COVID-19)

  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั มอำบหน้�ก้�ก้อำน�มัยและเครื�อำงวัดัอำณุ์หภูมิอำนิฟื้ร�เรด 
ให้แก่้สำ�นัก้ง�นส�ธ�รณ์สุข้ จังัหวัดัสระแก้้วั เพื่ื�อำนำ�ไปมอำบให้กั้บอำสม.ในจังัหวัดัสระแก้้วั ทั�ง 9 อำำ�เภอำ 
ซ่ึ�งปฏิิบติัำหน้�ที�คัดก้รอำงและติำดตำ�มสังเก้ตำอำ�ก้�รพื่ี�น้อำงประช�ชนที�เดินท�งก้ลบัจั�ก้พื่ื�นที�เสี�ยง
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  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั มอำบเจัลแอำลก้อำฮอำลแ์ละหน้�ก้�ก้อำน�มยัแก่้เจั�้หน้�ที� 
ตำำ�รวัจัจังัหวัดัสระแก้้วั

  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั มอำบหน้�ก้�ก้อำน�มัยชนิดผ้่�และเจัลล้�งมือำแอำลก้อำฮอำล์ 
แก่้น�ยอำำ�เภอำ 9 อำำ�เภอำ สำ�หรบันำ�ไปแจัก้จั�่ยให้ประช�ชนในพื่ื�นที� เพื่ื�อำควับคุมและป้อำงกั้น 
ก้�รแพื่รร่ะบ�ดข้อำงโรคไวัรสัโคโรน� 2019 (COVID-19) 
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  อำงค์ก้�รบริห�รส่วันจัังหวััดสระแก้้วั ดำ�เนินง�นจััดตัำ�ง Local Quarantine 
ณ์ บรเิวัณ์อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั และจัดัตัำ�งโรงพื่ย�บ�ลสน�ม (Cohort ward) 
ณ์ บรเิวัณ์อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั โดยปรบัปรงุอำ�ค�รอำเนก้ประสงค์และอำ�ค�ร 
สน�มมวัยเป็นโรงพื่ย�บ�ลสน�ม (Cohort ward)  พื่ร้อำมทั�ง จััดห�วััสดุ อำุปก้รณ์์ และ 
ครภัุณ์ฑ์์ท�งก้�รแพื่ทยใ์นก้�รจัดับรกิ้�รโรงพื่ย�บ�ลสน�ม

  อำงค์ก้�รบรหิ�รส่วันจังัหวัดัสระแก้้วั มอำบรถพื่ย�บ�ลฉีกุ้เฉิีน สำ�หรบัใชใ้นภ�รกิ้จั
ลำ�เลยีงผู้่ปว่ัย ติำดเชื�อำ COVID-19 และเครื�อำงควับคมุควั�มดันลบในหอำผู้่ปว่ัยโรคติำดต่ำอำ
ระบบท�งเดินห�ยใจั แก่้โรงพื่ย�บ�ลสมเด็จัพื่ระยุพื่ร�ชสระแก้้วั 
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   ห้มายเห้ติ ุ ป ี2563 ป ี2562

ทรพัื่ยสิ์นตำ�มงบทรพัื่ยสิ์น 2 1,368,212,010.83 1,791,449,857.20
สินทรพัื่ย์
       สินทรพัื่ยห์มุนเวัยีน
   เงนิสดและเงนิฝ�ก้ธน�ค�ร 3  462,013,822.84 499,702,421.57
  เงนิฝ�ก้ก้ระทรวังก้�รคลงั  4  2,395,200.00                  10,945,200.00
  เงนิฝ�ก้ก้อำงทนุ 5 54,786,607.40               51,023,555.15
  ร�ยได้จั�ก้รฐับ�ลค้�งรบั 6  9,638,904.80      5,000,000.00
  ลกู้หนี�ร�ยได้อำื�นๆ 7 627,054.54     2,064,459.87
  ลกู้หนี�อำื�นๆ  8 559,815.99                    867,964.14
  สินทรพัื่ยห์มุนเวัยีนอำื�น 9 15,000.00                   -
  รวัมสินทรพัื่ยห์มุนเวัยีน  530,036,405.57   569,603,600.73
       สินทรพัื่ยไ์มห่มุนเวัยีน
            ทรพัื่ยสิ์นเกิ้ดจั�ก้เงนิกู้้  2 100,000,000.00    100,000,000.00
            รวัมสินทรพัื่ยไ์มห่มุนเวัยีน    100,000,000.00 100,000,000.00
รวัมสินทรพัื่ย ์  630,036,405.57 669,603,600.73
ทนุสินทรพัื่ย ์ 2          1,368,212,010.83 1,791,449,857.20
หนี�สิน
      หนี�สินหมุนเวัยีน
            ร�ยจั�่ยค้�งจั�่ย  10 60,023,676.45    133,010,300.10
            ฎีีก้�ค้�งจั�่ย 11 2,476,027.78 850,912.98
           เงนิรบัฝ�ก้ 12 10,479,521.48       9,857,604.18
           รวัมหนี�สินหมุนเวัยีน                      72,979,225.71                 143,718,817.26
     หนี�สินไมห่มุนเวัยีน
           เจั�้หนี�เงนิกู้้ 13 22,728,936.82      31,349,179.32
           รวัมหนี�สินไมห่มุนเวัยีน  22,728,936.82     31,349,179.32
รวัมหนี�สิน         95,708,162.53 175,067,996.58
เงนิสะสม
     เงนิสะสม 14 383,522,696.50  358,437,346.01
     เงนิทนุสำ�รอำงเงนิสะสม 15 150,805,546.54    136,098,258.14
     รวัมเงนิสะสม   534,328,243.04 494,535,604.15
รวัมหนี�สินและเงนิสะสม   603,036,405.57 669,603,600.73

องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวัดส่ระแก้ว อำาเภอเมือืงส่ระแก้ว จังัหวัดส่ระแก้ว 
งบแส่ดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี่� 30 กันยายน 2563

หม�ยเหตำปุระก้อำบงบแสดงฐ�นะก้�รเงนิเปน็ส่วันหนึ�งข้อำงงบก้�รเงนินี�
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งบประมาณิรายจ�าย 
ประจำาปงีบประมาณิ พิ.ศ. 2563

                ยุที่ธศาส่ตร ์                                      งบประมืาณรายจัา่ย ป ีพ.ศ. 2563                    คิ์ดเปน็รอ้ยละ 

   งบประมืาณตามืข้อ้บัญญัติ งบประมืาณเบกิจัา่ยจัรงิ

แผ่นง�นบรหิ�รง�นทั�วัไป 141,695,140 98,530,105 13.67

แผ่นง�นก้�รรกั้ษ�ควั�มสงบภ�ยใน 5,850,000 3,967,545 0.55

แผ่นง�นก้�รศึก้ษ� 275,413,360 238,359,591 33.08

แผ่นง�นส�ธ�รณ์สุข้ 114,508,000 110,184,100 15.29  

แผ่นง�นสังคมสงเคร�ะห ์ 31,950,000 25,915,916 3.60

แผ่นง�นเคหะและชมุชน 96,874,340 80,531,340 11.18 

แผ่นง�นสร�้งควั�มเข้ม้แข้ง็ข้อำงชมุชน 2,731,000 2,314,171 0.32  

แผ่นง�นก้�รศ�สน�วัฒันธรรมและ 9,350,000 8,232,152 1.14

นันทน�ก้�ร 

แผ่นง�นอำตุำส�หก้รรมและก้�รโยธ� 2,000,000 1,992,596 0.28

แผ่นง�นงบก้ล�ง 40,205,220 37,367,889 5.19

                       รวม 720,577,060 607,395,405 84.29
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