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ด้านการส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28



การประชมุหารอืแนวทางการพฒันา 
และส่งเสรมิการท่องเท่ียวในจงัหวดัสระแก้ว

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29



นโยบายท่ี 4
ด้านการศึกษา ศาสนา               
วฒันธรรมและการกีฬา



 
 

  

นโยบายท่ี 4 
ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

32



 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
33



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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นโยบายท่ี 5 
ด้านสุขภาพและการพฒันา
คณุภาพชวีติ



นโยบายท่ี 5
ด้านสุขภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติ   

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
39



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

40



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
41



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

42



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
43



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

44



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
45



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

46



คณะอนุกรรมการ
ด้านการบรหิารจดัการ

นโยบายท่ี 6
ด้านการพฒันาเมอืงโครงสรา้งพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัย 
ในชวีติและทรพัยสิ์น รวมถึงการปอ้งกัน 

และแก้ไขปญัหายาเสพติด   



อาํเภอวงันํ้าเยน็ จาํนวน 2 โครงการ 

นโยบายท่ี 6 
ด้านการพฒันาเมอืง โครงสรา้งพื้นฐานสาธารณูปโภค คมนาคม 
ความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิ์น รวมถึงการปอ้งกันและ 
แก้ไขปญัหายาเสพติด

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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อาํเภอคลองหาด จาํนวน 5 โครงการ อาํเภอคลองหาด จาํนวน 5 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
49



อาํเภอวฒันานคร จาํนวน 4 โครงการ 

    

อาํเภอวฒัว นานคร จาํนวน 4 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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อาํเภอเมอืงสระแก้ว จาํนวน 5 โครงการ อาํเภอเมอืงม สระแก้ว จาํนวน 5 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
51



อาํเภออรญัประเทศ จาํนวน 3 โครงการ อาํเภออรญัประเร ทศ จาํนวน 3 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

52



อาํเภอเขาฉกรรจ ์จาํนวน 2 โครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
53



อาํเภอวงัสมบูรณ์ จาํนวน 3 โครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

54



อาํเภอตาพระยา จาํนวน 2 โครงการ อาํเภอตาพระยา จาํนวน 2 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
55



อาํเภอโคกสูง จาํนวน 4 โครงการ อาํเภอโคโโ กสูง จาํนวน 4 โคโโ รงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

56



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
57



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

58



นโยบายท่ี 7
ด้านการจดัการ 

ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   



นโยบายท่ี  7
ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

60



นโยบายท่ี 8
ด้านการบรหิาร 

จดัการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล



นโยบายท่ี  8
ด้านการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

62



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
63



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

64



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
65



 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว  
อาํเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

66



องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
อาํเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
67



 

                             
                            
                            
                              

                                                                                          

                      
                               

                           
                              
                              
                        

                             
                              
                             

                          

                                                              

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว  
อาํเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว  

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงนิ 
สําหรบัปส้ิีนสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

68



หมายเลขโทรศัพท์ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
69



ท่ีปรกึษา 
 

 
 

 
 

จดัทําโดย 
องค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัสระแก้ว

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

70






