


 

คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาการจัดทำ  และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดีต่อไป 

 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1   บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด  5  ข้อ  26 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่ าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ             
ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2   วัตถุประสงค ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือให้แนวทางการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด  
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในปัจจุบัน และอนาคต ต่อไป 
 

1.3   ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (Action Plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง

การดำเนินงานจริง 
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 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5  ข้อ 26) ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่
ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4.1 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ  และการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.4.2  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ 

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานจึงมีข้ันตอนในการจัดทำดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่    
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 ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนนิงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการ
ดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทนำ     
            ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่ นเพ่ือประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานต่อไป 

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 เป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่บ่งบอกถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ  
ระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงใน
พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้
ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  2. สามารถนำแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา ในระดับต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว       
  4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพื้นที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วกับประชาชนในการมีส่วนร่วม
คิดร่วมสร้างร่วม ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การบริหารจัดการ มีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนขั้นตอนในการ
ทำงาน 
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  7. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การดำเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

********************** 
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คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานอ่ืน

แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 13.64 1,865,000 3.21 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.52 100,000 0.17 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 10 15.15 1,965,000 3.38

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา 5 7.58 27,063,000 46.56 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 5 7.58 27,063,000 46.56

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 7.58 680,000 1.17 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 7.58 13,912,000 23.93 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.52 90,000 0.15 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.4 แผนงานงบกลาง 1 1.52 500,000 0.86 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 12 18.18 15,182,000 26.12

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  เทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน้า 6



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  เทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 27.27 5,325,000 9.16 เทศบาลเมืองสระแก้ว
   4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.52 15,000 0.03

รวม 19 28.79 5,325,000 9.16
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
   5.1 แผนงานสร้างควมมเข้มแข็งของชุมชน 2 3.03 820,000 1.41
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.52 4,000,000 6.88 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 3 4.55 4,820,000 8.29
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.52 300,000 0.52 เทศบาลเมืองสระแก้ว
   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 6.06 1,720,000 2.96 เทศบาลเมืองสระแก้ว
   6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 18.18 1,750,000 3.01 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 17 25.76 3,770,000 6.49
รวมท้ังส้ิน 66 100.00 58,125,000 100.00

หน้า 7



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 450,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ดูงาน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี สระแก้ว
ประธานสภาฯ รองนายกฯ จังหวัดอุดรธานี
สมาชิกสภาฯ ท่ีปรึกษาฯ เลขาฯ จังหวัดหนองคาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า จังหวัดนครพนม
พนักงานจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนการ
สอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 100 คน

2 ออกหน่วยบริการประชาชน ออกไปรับฟังความคิดเห็นและให้บริการ 30,000      เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
เคล่ือนท่ี ประชาชนด้านต่างๆ เช่น งานทะเบียน สระแก้ว

ราษฎร์ งานจัดเก็บภาษี การรับค าร้อง
ต่างๆและการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 
จ านวน 21 ชุมชน รวม 4 วัน
 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 8

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ปฏิบัติธรรมน าสุข ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล 300,000    ศูนย์สัมมนา ส านักปลัดเทศบาล

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง วังรีรีสอร์ท
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน 100 คน จังหวัดนครนายก

4 จัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวาย 10,000      เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สระแก้ว
ท าความสะอาดห้องปฏิบัติงาน  และ
บริเวณสวนสาธารณะ จัดบอร์ด
แสดงผลงาน  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัด
เทศบาล  รวมท้ังประชาชนไม่
น้อยกว่า  120  คน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
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ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาและ 500,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระ สระแก้ว
ด ารงต าแหน่งหรือเลือกต้ังแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง

6 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ อุดหนุนให้กับหน่วยงานของ 25,000      อ าเภอเมือง ส านักปลัดเทศบาล
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน รัฐตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ สระแก้ว
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ  อ าเภอเมือง การร่วมในการช่วยเหลือ
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ

                         

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 10

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ประชุมประชาคมท้องถ่ิน ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 50,000      เทศบาลเมือง กองวิชาการ

เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ สระแก้ว และแผนงาน
ท้องถ่ิน ของประชาชนครบทุกชุมชน

8 อบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มเป้า 400,000    เทศบาลเมือง กองวิชาการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน สระแก้ว และแผนงาน
การจัดท าแผนชุมชนสู่ ประกอบด้วย
แผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 1. เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

2. ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว
3. ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากคณะ
กรรมการบริหารการขับเคล่ือนโรง-
เรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หน้า 11



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 จัดท าวารสารรายงานแสดง จัดท าวารสารรายงานแสดงผลการ 100,000    เทศบาลเมือง กองวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานเทศบาล ปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว และแผนงาน
เมืองสระแก้ว  

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หน้า 12

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ จัดการฝึกอบรมประชาชนท่ีเป็น 100,000     เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ผู้มีจิตอาสาในการด าเนิน สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
(อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว กิจกรรมด้านการปกป้องและรักษา

ส่ิงแวดล้อม ตามประกาศเทศบาล
เมืองสระแก้ว ให้รู้และเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 13

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                  1.2 แผนงำนสำธำรณสุข



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 844,000 ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา

เมืองสระแก้ว กลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน เมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง
อนุบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 9,088,000 โรงเรียน กองการศึกษา
วัดสระแก้ว กลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง

อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว

หน้า 14

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10,231,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
สระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เมืองสระแก้ว 4 ศูนย์เมืองสระแก้ว 4 ศูนย์
เทศบาลเมืองสระแก้ว 4 ศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้อ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
อนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2  โรงเรียนเทศบาล 2  โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) ประกอบด้วยค่าใช้ (บ้านลัดกะสัง) (บ้านลัดกะสัง)
จ่ายต่างๆ ดังน้ี กองการศึกษา
1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ADSL
4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wifi
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง 
ห้องสมุดโรงเรียน

หน้า 15

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจัดท าแผน
การศึกษาดีเด่น (โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
12) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถาน
ศึกษาสังกัด อปท.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หน้า 16



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) 13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14) ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน
15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
16) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

หน้า 17

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) 18) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษา อปท.
19) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20)ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ปณิธานฯ
21) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพดนตรีไทย
22) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 300,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
และอาคารประกอบ และอาคารประกอบท่ีใช้ในการจัดการ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

เรียนการสอน ส าหรับ โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านลัดกะสัง)
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง)

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

หน้า 18

                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับ 6,600,000 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, นักเรียนของ ในสังกัดเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การ -ศพด.ศูนย์ท่ี 1 (บ้านหนองนกเขา) เมืองสระแก้ว 4 ศูนย์
ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด -ศพด.ศูนย์ท่ี 2 (บ้านลัดกะสัง) -โรงเรียนเทศบาล 1
สระแก้ว -ศพด.ศูนย์ท่ี 3 (บ้านหนองกะพ้อ) (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

-ศพด.ศูนย์ท่ี 4 (ตลาดสระแก้ว)  -โรงเรียนเทศบาล 2
-โรงเรียน ท.1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (บ้านลัดกะสัง)
-โรงเรียน ท.2 (บ้านลัดกะสัง) -โรงเรียนอนุบาล
-โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว 
-โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว -โรงเรียนอนุบาล
-ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว 

-ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หน้า 19

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดฝึกอบรมผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึก 90,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

อบรม เช่น อสม. นักเรียน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน ประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้และตระหนักถึงพิษภัย
อันตรายร้ายแรง ของยาเสพติด รู้เท่า
ทันสถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน
และสามารถป้องกันตนเอง บุตร
หลานและเพ่ือนบ้านไม่ให้ตกเป็น
เหย่ือของยาเสพติด

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 20



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร เพ่ือฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการ 80,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

จัดการขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R บริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี ให้แก่  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
แกนน าชุมชน เยาวชน และ
ประชาชนท้ัง 21 ชุมชน และ
ส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนโดยใช้
หลัก 3R

3 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการ 40,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ร้านจ าหน่ายอาหาร หาบเร่ แผงลอย
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารใน
ตลาดสด นักเรียนผู้จ าหน่ายอาหาร
ในโรงเรียน อสม. และประชาชนท่ัวไป

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 21

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด 50,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สระแก้ว เพ่ือด าเนินการด้านการ  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 โครงการพระราชด าริ อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 420,000     เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ 20,000 บาท ในการขับ
เคล่ือนโครงการฯ กิจกรรมต่างๆให้
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพ้ืนท่ี

งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 22

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จ้างเหมาบริการตัดหญ้า 2,708,000 เทศบาลเมือง กองช่าง

ตัดแต่งก่ิงไม้และท าความสะอาด ตัดแต่งก่ิงไม้และท าความสะอาด สระแก้ว
ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว

2 ปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก พ้ืนท่ีริมถนนสายเล่ียง 4,000 เทศบาลเมือง กองช่าง
เมืองในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว
ท้ังสองฝ่ัง ระยะทาง 800 เมตร
จ านวน 3,200 ต้น

หน้า 23

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะ จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะ 5,000,000 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

มูลฝอยแบบครบวงจร มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว

4 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จ้างเหมาบริการงานรักษา 4,000,000 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ความสะอาดถนนในเขตเทศบาล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดถนน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 24



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการงานเก็บ ขนขยะ 2,200,000 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

และส่ิงปฏิกูลในเขต มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเทศบาลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 25

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด 90,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

                     3.3 แผนงำนพำณิชย์

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 26



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทุนหลัก เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กองทุน 500,000     เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
สระแก้ว ส าหรับการจัดบริหาร
สาธารณสุข ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 5 ด้าน

หน้า 27

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     3.4 แผนงำนงบกลำง



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 5,000 เทศบาลเมือง กองช่าง

สระแก้ว สระแก้ว

2 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 140,000 ถนนเทศบาล 26 กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ซอยบ้านดาบอมร

ชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้านค้าเจริญ
บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้าน
ดาบอมร 
ตามแบบแปลนการประปาส่วน
ภูมิภาค เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 28

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 250,000 ริมถนนสุวรรณศร กองช่าง

ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั งแต่ร้านคอฟฟ่ีเลิฟ
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 2 บ้านหนองนกเขา ถึงสะพานคลองนางชิง

บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั งแต่ร้าน
คอฟฟ่ีเลิฟถึงสะพานคลองนางชิง
ตามแบบแปลนการประปาส่วน
ภูมิภาค เขต 1

4 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 260,000 บริเวณถนนเทศบาล กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 33/4 ซอย 3
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้านหนองนกเขา

ฝ่ังซ้าย บริเวณเทศบาล 33/4 ซอย 3
ตามแบบแปลนการประปาส่วน
ภูมิภาค เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 29

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 100,000 บริเวณบ้านใหม่ กองช่าง

ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว คลองปูน ซอย 3
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 4 บ้านใหม่คลองปูน (แยกสุดซอย)

บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3
(แยกสุดซอย) ตามแบบแปลนการ
ประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

6 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 200,000 ถนนเทศบาล 14 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่ือมถนนเทศบาล
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 6 บ้านชาติเจริญ 18 ซอย 2

บริเวณถนนเทศบาล 14 เช่ือมถนน
เทศบาล 18 ซอย 2 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

หน้า 30

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 100,000 แยกถนนสระแก้ว กองช่าง

ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ซอยข้างอู่ประธานยอง
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 8 บ้านรัตนะ 1

เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว
ซอยข้างอู่ประธานยอง
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 

8 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 100,000 ถนนเทศบาล 19 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ซอย 1 ซอยบ้าน
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 9 บ้านสุขศาลา นายนิพล ติระวัฒน์

บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1
ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 31

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 150,000 ซอยสระไชยศรี 5 กองช่าง

ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อจากของเดิมสุดซอย
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 10 บ้านสระแก้ว-

สระขวัญ  2  บริเวณซอยสระไชยศรี 5
ต่อจากของเดิมสุดซอย
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 

10 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 150,000 สวนเกษตร กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อจากถนนเดิม
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 บ้านคลองจาน สุดซอย

บริเวณสวนเกษตรต่อจากถนนเดิมสุดซอย
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 32

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 130,000 บริเวณบ้านคลอง กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว นางชิง ซอย 1
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 บ้านคลองนางชิง (แยกซ้าย)

บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1
(แยกซ้าย) ตามแบบแปลนการประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 1

12 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปา 100,000 เทศบาล 2 ซอย 10 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว (ซอยข้างร้านคักอีหลี)
เมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20 บ้านสระแก้ว-

สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2
ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี)
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

หน้า 33

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ 600,000 ซอย 4 บ้านหนองปรือ กองช่าง
ซอย 4  บ้านหนองปรือ โดยด้าเนินการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นท่ี คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า
800.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

14 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 200,000 ถนนเทศบาล 33/1 กองช่าง
ถนนเทศบาล  33/1 ซอย 1 ซอย 1 (ซอยส้านักงานท่ีดินจังหวัดสระแก้ว ) ซอย 1
(ซอยส้านักงานท่ีดินจังหวัด โดยด้าเนินการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยส้านักงานท่ีดิน
สระแก้ว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 จังหวัดสระแก้ว)

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                   4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 34



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ก่อสร้างถนน คสล.  ถนน ก่อสร้างถนน คสล.  ถนนเทศบาล 6 490,000 ถนนเทศบาล 6 กองช่าง
เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 ซอยสระไชยศรี 3 โดยด้าเนินการก่อสร้าง ซอยสระไชยศรี 3

ถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 175.00 เมตร หนา  0.15 เมตร

 หรือมีพื นท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
700.00 ตร.ม 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

16 ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. ถนน 1,500,000 ถนนเทศบาล 2 กองช่าง
ถนนเทศบาล  2  เช่ือมถนน เทศบาล 2 เช่ือมถนนเทศบาล 6 เช่ือมถนนเทศบาล 6
เทศบาล 6 โดยด้าเนินการก่อสร้างท่อระบายน ้า 

คสล. ขนาด  Ø 0.40 เมตร จ้านวน 390
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล . จ้านวน  27 บ่อ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 35

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างสวน ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 500,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
สาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ สระแก้ว - สระขวัญ สระแก้ว - สระขวัญ

โดยด้าเนินการติดตั งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
สูง 15 เมตร(HIGHMAST) จ้านวน 1 ต้น

 พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

18 ก่อสร้าง ถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน 350,000 บ้านใหม่คลองปูน กองช่าง
บ้านใหม่คลองปูน ซอย2/1 ซอย 2/1 (ต่อจากถนนเดิม) ซอย 2/1
(ต่อจากถนนเดิม) โดยด้าเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด (ต่อจากถนนเดิม)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นท่ี คสล . รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 36

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และ 15,000       เทศบาลเมืองสระแก้ว กองสวัสดิการ

พอเพียง มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ สังคม
ดูแลรักษาแหล่งน ้าในชุมชน
จ้านวน 60 คน

                     4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน้า 37

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล 800,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุ สุขภาพ การนันทนาการ และ สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 4 อบรมอาชีพเสริม ปีละ 1 คร้ัง
บ้านใหม่คลองปูน

2 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจัดอบรม/กิจกรรมให้กับผู้พิการ 20,000       เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ และผู้ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาล สระแก้ว
คนพิการ ปีละ 1 คร้ัง
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 4
บ้านใหม่คลองปูน

                     5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 38



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูง ด าเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 4,000,000   เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

อายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ช้ันเดียว ขนาด  15X20 เมตร สระแก้ว
เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20 จ านวน 1 หลัง พร้อมอาคาร
(บ้านสระแก้ว-สระขวัญ ) สุขา ขนาด 5 ห้อง จ านวน 1 หลัง 

ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 39

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
                     5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร 300,000     ค่ายไพรีระย่อเดช ส านักปลัดเทศบาล

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ร.12 พัน1 รอ)
เมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน อ าเภอเมือง
พ.ศ. 2563 30 คน สระแก้ว

หน้า 40

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี 700,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ปีละ 1 รุ่น จ านวน 21 ชุมชน สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 4 
บ้านใหม่คลองปูน

2 พัฒนาเด็กและเยาวชน ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน 20,000       เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 เขตเทศบาล  ปีละ  1  คร้ัง สระแก้ว
บ้านคลองจาน จ านวน  50  คน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

หน้า 41



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 900,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 ชุมชน 21 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น
บ้านคลองจาน

4 ฝึกอบรมอาชีพชุมชน จัดฝึกอบรมอาชีพ แก่ สตรี เยาวชน 100,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 6,9 ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชน สระแก้ว
และ 12 ผู้สนใจ จ านวน 1 คร้ัง
(บ้านชาติเจริญ, บ้านหลังสุข
ศาลา และบ้านคลองจาน)

หน้า 42

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานสืบสานประเพณี  -พิธีเปิดงาน 200,000 สวนสาธารณะ กองการศึกษา

ลอยกระทง  -ขบวนแห่กระทงเพ่ือสืบสาน สระแก้ว-สระขวัญ
   ประเพณี
 -จัดสถานท่ี
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

2 สมโภชศาลหลักเมือง จัดพิธีทางศาสนา/พิธีบวงสรวง 150,000 ศาลหลักเมือง กองการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จังหวัดสระแก้ว

หน้า 43

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่  -ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 50,000 วัดสระแก้ว กองการศึกษา

 -จัดสถานท่ี (พระอารามหลวง)
 -และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดสถานท่ีและเวที 300,000 อาคารเอนกประสงค์ กองการศึกษา
 -ของขวัญและของรางวัล เพ่ือการกีฬาและ

สันทนาการ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 44

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดงานสืบสานประเพณี  -ตกแต่งขบวนรถแห่  จัดสถานท่ี 30,000 สวนสาธารณะ กองการศึกษา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  -ร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ สระแก้ว-สระขวัญ
  กัณฑ์ท่ี 9 กัณฑ์มัทรีและฟังเทศน์

6 จัดงานสืบสานประเพณี  - มีขบวนแห่พระพุทธรูป 350,000  วัดสระแก้ว กองการศึกษา
วันสงกรานต์  - มีขบวนแห่นางสงกรานต์ (พระอารามหลวง)

 - สรงน้ าพระภิกษุสงฆ์
 - รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ
 - จัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

หน้า 45

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดงานเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา  -ค่าตกแต่งสถานท่ี 60,000 อุทยานแห่งชาติ กองการศึกษา

ประจ าปี  2563  -ค่าตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ ปางสีดา อ.เมือง
 -ค่าจัดท าหุ่นผีเส้ือ จังหวัดสระแก้ว
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และบริเวณหน้า อบจ.

สระแก้ว (หลังเก่า)

8 จัดงานสืบสานประเพณีแห่ ตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา 50,000  วัดสระแก้ว กองการศึกษา
เทียนพรรษา จัดสถานท่ี จัดหา จัดท าต้นเทียน (พระอารามหลวง)

พรรษา จัดประกวดขบวนแห่เทียน
พรรษาของแต่ละชุมชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 46

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วจัดการแข่งขันกีฬาพนักงาน ในสังกัด 60,000 ทต.ฟากห้วย กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

10 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  - เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,980,000 สวนสาธารณะ กองการศึกษา
การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว 2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สระแก้ว-สระขวัญ
เสนอโดย ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20  - เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
(บ้านสระแก้ว- สระขวัญ) มีสถานท่ีออกก าลังท่ีถูกวิธี และมี

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

หน้า 47

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ใน 200,000 สนามโรงเรียน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การด าเนินโครงการ เช่น วัสดุ เทศบาล 2 
อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท (บ้านลัดกะสัง)

12 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 200,000  - เทศบาลท่ีเป็นเจ้า  - โรงเรียน ท.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง ในการด าเนินโครงการ รวมถึงส่ิงของ ภาพระดับภาคตะวัน  - โรงเรียน ท.2
ประเทศไทย ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ ออก (เทศบาลนคร กองการศึกษา

แหลมฉบัง จังหวัด เทศบาลเมือง
ชลบุรี) สระแก้ว
 - ระดับประเทศ
(เทศบาลนครระยอง)

หน้า 48

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 32.35 863,400.00 15.59

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 5.88 0 0.00 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 3 8.82 483,500 8.73

   1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 8.82 1,393,000 25.15

   1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 32.35 909,900 16.42

รวม 30 88.24 3,649,800 65.88

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา 4 11.76 1,890,000 34.12

รวม 4 11.76 1,890,000 34.12
รวมท้ังส้ิน 34 100.00 5,539,800 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

หน้า 49



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 169,000 เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

แบบแยกส่วนขนิดต้ังพ้ืนหรือ สระแก้ว
ชนิดแขวน ดังน้ี
1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
   จ านวน 2 เคร่ือง
2.ขนาดไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทียู
   จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 50

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 41,400 เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

งานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอขนาด สระแก้ว
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
(28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน  1 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

หน้า 51

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค เคร่ืองพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เคร่ือง 42,000 เทศบาลเมือง กองคลัง

1. ระบบการพิมพ์ impact dot matix สระแก้ว
2. จ านวนเข็มพิมพ์ 24 pins
3. ความเร็วในการพิมพ์ high speed
Draft 480 cps
4. ขนาดตัวอักษรต่อน้ิว 10, 12 cpi
5. ความกว้างพ้ืนท่ีการพิมพ์สูงสุดท่ี 
241.3 mm
6. ทางเข้ากระดาษสามารถวางสมุดท่ี
ช่องป้อนกระดาษตรงต าแหน่ง (Auto
Aliqnment)

4 จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม เก้าอ้ีส านักงานบุนวมมีท่ีวางแขน 65,000 เทศบาลเมือง กองคลัง
ขาเหล็ก มีล้อเล่ือน จ านวน 25 ตัว สระแก้ว

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หน้า 52

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 16,000 เทศบาลเมือง กองคลัง

สระแก้ว

6 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 94,000 เทศบาลเมือง กองคลัง
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง สระแก้ว

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 53



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 34,500 เทศบาลเมือง กองคลัง

ประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง สระแก้ว
2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
หรือแบบ network 
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน  1 เคร่ือง

8 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดกระจายเสียงจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดกระจายเสียงแบบ 300,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการ
แบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน สระแก้ว และแผนงาน
ประกอบ 1 ชุด

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 54



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 จัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบ จัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบ 40,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการ

ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม จ านวน  1 ชุด สระแก้ว และแผนงาน

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 39,500 เทศบาลเมือง กองวิชาการ
ผล แบบท่ี 1*  พร้อมเคร่ืองพิมพ์และ สระแก้ว และแผนงาน
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  จ านวน 1 ชุด

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 55

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ 22,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง สระแก้ว และแผนงาน

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

หน้า 56

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำดับเพลิง เคร่ืองสูบน้้ำดับเพลิงชนิดหำบหำมเคร่ืองยนต์ 400,000    เทศบำลเมือง ส้ำนักปลัดเทศบำล

ชนิดหำบหำม เบนซิน 2 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้้ำ สระแก้ว
พร้อมอุปกรณ์และสำยสูบน้้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง

2 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV จัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบำล 500,000    เทศบำลเมือง ส้ำนักปลัดเทศบำล
ในเขตชุมชนเทศบำลเมือง เมืองสระแก้ว จ้ำนวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว) ส้ำหรับ สระแก้ว
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 10 (หลังวัดสระแก้ว) และชุมชน

ย่อยท่ี 8 (บ้ำนเนินกลอย) ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network
 Video Recorder) แบบ 32 ช่อง  1 เคร่ือง
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงท่ี
ส้ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส้ำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป จ้ำนวน 24 ตัว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้ำ 57

                 1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) 3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE
 (PoE L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง จ้ำนวน 3 เคร่ือง
4. เคร่ืองส้ำรองไฟ ขนำด 1 kVA จ้ำนวน 1 เคร่ือง
5. ตู้ส้ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนำด 19 น้ิว 15 U 
แบบต้ังพ้ืน มีถำดรับอุปกรณ์ มีพัดลมระบำย
ควำมร้อน จ้ำนวน 1 ตู้
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 น้ิว จ้ำนวน 1 เคร่ือง
7. สำยสัญญำณภำพแบบ Fiber Optic Single 
mode Outdoor 6 Core 
(ควำมยำวตำมแผนผังท่ีก้ำหนดจุดติดต้ังกล้อง)
8. สำย UTP.CAT.5E.Outdoor (ควำมยำวตำม
แผนผังท่ีก้ำหนดจุดติดต้ังกล้อง)

หน้ำ 58

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 24,500       เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

ประมวลผลแบบท่ี 1* สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
จ ำนวน 1 เคร่ือง
2) เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800VA 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

2 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองพ่นหมอกควัน ก ำลังเคร่ืองยนต์ 59,000       เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
จ ำนวน 1 เคร่ือง

หน้ำ 59

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อม 400,000     เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

พร้อมติดต้ัง ติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
1) อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย
จ ำนวน 1 เคร่ือง
2) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบ
มุมมองคงท่ี จ ำนวน 16 ตัว
3) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง
4) เคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 1 เคร่ือง
5) ตู้ส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1 ตู้
6) โทรทัศน์ แอล อี ดี
จ ำนวน 1 เคร่ือง
7) สำยสัญญำณภำพ และสำย UTP
CAT.5E.Outdoor ควำมยำวตำมผัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 60

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 868,000     เทศบาลเมือง กองช่าง

แบบดับเบ้ิลแค็บ แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 ตัน สระแก้ว
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์
จ่านวน 1 คัน

2 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 75,000       เทศบาลเมือง กองช่าง
300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สระแก้ว
จ่านวน 5 ชุด

หน้า 61

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                    1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ ปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ ทะเบียน 450,000     เทศบาลเมือง กองช่าง

ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว 80-8808 สระแก้ว จ่านวน 1 คัน สระแก้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
                    1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 62

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน 4,800        อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

เล่ือนทึบ พร้อมกุญแจล็อค จ านวน 1 ตู้ เทศบาลเมือง สังคม
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 4,800        สระแก้ว
เล่ือนกระจกใส พร้อมกุญแจล็อค
จ านวน 1 ตู้
3. จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ มี 11,600      
แผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน พร้อมกุญแจ
ล็อค จ านวน 2 ตู้

2 จัดซ้ือช้ันโชว์ส าหรับวางผลงาน ช้ันโชว์ส าหรับวางผลงานและเก็บ 8,400        อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
อุปกรณ์  ชนิดบานเล่ือนกระจก เทศบาลเมือง สังคม
จ านวน 3 ตู้ สระแก้ว

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 63



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาว จ านวน 20,000      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

10 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาลเมือง สังคม
60x120x75 เซนติเมตร สระแก้ว

4 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว 9,500        อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
บุนวม พร้อมเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 1 ตัว เทศบาลเมือง สังคม

สระแก้ว

จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 64

(แบบ ผด.02)



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 77,700      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก เทศบาลเมือง สังคม
อากาศ)  ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 สระแก้ว
บีทียู  จ านวน 3 เคร่ือง
2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 188,000    
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000
บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง

6 จัดซ้ือพัดลม 1. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน 3,000        อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
ขนาดใบพัด 16 น้ิว จ านวน 2 ตัว เทศบาลเมือง สังคม
2. พัดลมอุตสาหกรรม 3,200        สระแก้ว
ขนาดใบพัด 20 น้ิว จ านวน 2 ตัว

                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 65

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

ประมวลผลแบบท่ี 1* (ขนาดจอไม่น้อย เทศบาลเมือง สังคม
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง สระแก้ว
2. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2,800        
800 VA จ านวน 1 เคร่ือง

8 จัดซ้ือโปรแกรมการจัดระบบลง โปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียน ดังน้ี 350,000    เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
ทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ 1. ระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ สระแก้ว สังคม
และผู้ป่วยเอดส์ 2. ระบบลงทะเบียนคนพิการ

3. ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 66

                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 45,500      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

 ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  1 จอ มีขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว เทศบาลเมือง สังคม
หรือ 144x144 น้ิว หรือ 120x160 สระแก้ว
น้ิว หรือ 122x162 น้ิว หรือ 
12x12 ฟุต

10 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 70,200      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง มีระดับ XGA เทศบาลเมือง สังคม
ขนาด 5,000 ANSI Lumens สระแก้ว

หน้า 67

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 100,000    อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เทศบาลเมือง สังคม

สระแก้ว

หน้า 68

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน 56,200 เทศบำลเมือง กองกำรศึกษำ

ประมวลผล แบบท่ี 1 *(จอขนำด สระแก้ว
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
จ ำนวน 2 เคร่ือง
2) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)
จ ำนวน 2 เคร่ือง
3) เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA
จ ำนวน 2 เคร่ือง

2 จัดซ้ือกระดำนอัจฉริยะ 1) กระดำนอิเล็คทรอนิคส์ พร้อม 1,776,000 เทศบำลเมือง กองกำรศึกษำ
โปรเจคเตอร์ จ ำนวน 12 ชุด สระแก้ว
2) เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ 
จ ำนวน 12 เคร่ือง
3) เคร่ืองขยำยเสียง จ ำนวน 12 ชุด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้ำ 69

                     1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง จัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด 46,800 สถำนศึกษำในสังกัด กองกำรศึกษำ

3 ใบพัด ขนำด 18 น้ิว จ ำนวน 18 ตัว เพ่ือ เทศบำลเมือง
ติดต้ังภำยในอำคำรอเนกประสงค์ 2 สระแก้ว
โรงเรียนเทศบำล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์)

4 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 11,000 กองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ
ส ำหรับกองกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ตัว เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้ำ 70

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                     1.1 แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกัน และ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ออก ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพ้ืน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ท่ีเขตเทศบาล ท้ัง 21 ชุมชน รวม (กองทุนหลักประกัน
โรงเรียน และวัด ดังน้ี สุขภาพเทศบาล
1.พ่นสารเคมีหมอกควัน เมืองสระแก้ว)
2.ส้ารวจท้าลายภาชนะน้้าขัง
3.รณรงค์ก้าจัดลูกน้้ายุงลายโดยวิธี
5ป 1ข
4.หยอดทรายอะเบทก้าจัดลูกน้้า
ยุงลาย

2 ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคต่างๆรวมถึงการเตรียม เมืองสระแก้วท้ัง 21 ชุมชน ในการ  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่อ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น (กองทุนหลักประกัน
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก มือเท้าปาก สุขภาพเทศบาล

ฯลฯ และเตรียมความพร้อมในการ เมืองสระแก้ว)
ป้องกันแก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
แก่ประชาชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ภำคผนวก

หน้า 71



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 กิจกรรมการเย่ียมบ้าน กิจกรรมการเย่ียมบ้าน เป็นเคร่ืองมือ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ส้าคัญอีกอย่างหน่ึงไม่แพ้เคร่ืองมือ  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ทางการแพทย์ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ ร่วมกับ
เกิดการสร้างและการดูแลสุขภาพ ใช้ รพร.สระแก้ว
ได้ในทุกกรณี ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น
 - เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ
 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
 - เย่ียมบ้านผู้พิการและทุพลภาพ
 - เย่ียมบ้านมารดาและทารกหลัง
คลอด
 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยเอดส์  
 - เย่ียมบ้านผู้ผ่านการบ้าบัดฟ้ืนฟู
ยาเสพติด
 - เย่ียมบ้านกลุ่มเส่ียงและประชาชน
ท่ัวไป
ฯลฯ

หน้า 72

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ภำคผนวก



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 0 โรงเรียนและศูนย์ กองสาธารณสุข

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  พัฒนาเด็กเล็กในเขต และส่ิงแวดล้อม
สระแก้วและเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าเกษม ได้แก่ รพร.สระแก้ว
การตรวจสุขภาพ การประเมินพัฒนา และ รพ.สต.ท่าเกษม
การ การคัดกรองภาวะโลหิตจาง
การตรวจหู ตรวจตา ตรวจการได้ยิน
การตรวจเหา ตรวจฟัน การให้ภูมิ
คุ้มกันโรค การเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ เป็นต้น

 
5 กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพทุกวันพหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน 0 รพร.สระแก้ว กองสาธารณสุขฯ

อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นการประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ ร่วมกับ
ทักษะการให้บริการต่างๆ แก่ อสม. รพร.สระแก้ว

(แบบ ผด.02)ภำคผนวก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 73

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม เป็นการเย่ียมติดตามการปฏิบัติงาน 0 ศสมช. ในเขต กองสาธารณสุข

การปฏิบัติงานของ อสม. ใน ศสมช.ของ อสม. ในแต่ละ ศสมช. เพ่ือนิเทศ  เทศบาลเมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ติดตามและให้ก้าลังใจในการปฏิบัติ ร่วมกับ
งาน รพร.สระแก้ว

7 กิจกรรมการรักษาโรคเบ้ืองต้น เป็นการให้บริการด้านการรักษา 0 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข
เบ้ืองต้นแก่ประชาชนท่ีมารับบริการ  เทศบาลเมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง และ ชุมชนต่างๆในเขต ร่วมกับ
สระแก้ว และการรักษาเบ้ืองต้นใน เทศบาลเมืองสระแก้ว รพร.สระแก้ว
ชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ภำคผนวก

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน้า 74



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 กิจกรรมการบริการคลีนิคผู้ป่วยโรคเป็นการร่วมให้บริการ โดยร่วมกับ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

เร้ือรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ี  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ความดันโลหิตสูง และโรคไขมัน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ
ในเลือดสูง สระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีจาก รพร.สก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
ท่าเกษม ในการให้บริการคลีนิคผู้ป่วย
โรคเร้ือรังทุกวันอังคารสัปดาห์แรก
ของเดือน

9 การด้าเนินงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
โรคเอดส์ เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อแก่  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน เด็กนักเรียน เน้น ร่วมกับ
การป้องกันผู้ติดเช้ือรายใหม่ รพร.สก

หน้า 75

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการดูแลผู้ป่วยและประชาชน ออกเย่ียมบ้านร่วมกับ รพร.สระแก้ว 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
กลุ่มเส่ียงแบบองค์รวม 5 กลุ่ม และ รพ.สต.ท่าเกษมเพ่ือให้ผู้ป่วย  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เป็นหมาย (Home ward) และประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการ ร่วมกับ

ดูแลท่ีบ้านและส่งเสริมให้เกิดการ รพร.สก
ท้างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีองค์กรท้องถ่ินโดยการน้า
พยาบาลวิชาชีพ จิตอาสา แกนน้า
สุขภาพครอบครัวกลุ่มอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care give) อสม.
และองค์กรสุขภาพประชาชนและ
องค์กรสุขภาพประชาชนต่างๆ ใน
ชุมชนท่ีมีความพร้อมและต้องการ
ท้างานร่วมกัน

หน้า 76

(แบบ ผด.02)ภำคผนวก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วันท่ีระลึกการก่อต้ัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประวัติ 9,000         สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลขององค์กร ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการก่อต้ังสถานธนานุบาล และ สระแก้ว สระแก้ว

จัดอาหารบริการให้แก่ผู้มาใช้
บริการ

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

ภำคผนวก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 77



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีล้อ 16,000       สถำนธนำนุบำล สถำนธนำนุบำล

    จ ำนวน 4 ตัว เทศบำลเมือง เทศบำลเมือง
2. เคร่ืองนับธนบัตรแบบต้ังโต๊ะ 53,000       สระแก้ว สระแก้ว
    จ ำนวน 1 เคร่ือง
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                     1.1 แผนงำนกำรพำณิชย์

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

ภำคผนวก



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน เทศบาลเมือง

และผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว เมืองย่อยท่ี 1-21 สระแก้ว
ในเขตชุมชนเมืองย่อยท่ี 1-21 และ

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสระแก้ว

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

ภำคผนวก
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กิจกรรม 5 ส  ท่ีท ำกำร ท ำควำมสะอำดบริเวณ โดยรอบ 0 ท่ีท ำกำร งำนธุรกำร

อำคำรท่ีท ำกำร เพ่ือให้เป็นท่ีท ำกำร  ไปรษณีย์สระแก้ว ท่ีท ำกำร
น่ำอยู่ ถูกสุขลักษณะ ไปรษณีย์สระแก้ว

                     1.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02/1)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
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