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คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ  และการแก้ไข
แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉบับนี้จะสามารถใช้
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดตี่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1   บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด  5  ข้อ  26 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อ  
สิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2   วัตถุประสงค ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการ
ประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด  ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ดำเนินงานซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ในปัจจุบัน และอนาคต ต่อไป 
 

1.3   ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้ 

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

ดำเนินงานจริง 
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 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5  ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่นๆที ่ต้องการ
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4.1 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ  และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.4.2  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ 

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานจึงมีข้ันตอนในการจัดทำดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี
การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่    
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 ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนนิงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  
ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทนำ     
            ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่ นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ต่อไป 

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 เป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที ่บ่งบอกถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ  
ระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงาน
มีประโยชน์ต่อองค์กร  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  2. สามารถนำแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ในระดับต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว       
  4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพ้ืนที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมสร้างร่วม ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การบริหารจัดการ มีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนขั้นตอนในการทำงาน 
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  7. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานอ่ืน



(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 12.68 1,741,000 2.20 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.82 1,070,000 1.35 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 11 15.49 2,811,000 3.55

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา 7 9.86 29,064,300 36.69 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 7 9.86 29,064,300 36.69

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.41 500,000 23.56 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 7.04 590,000 0.74 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 6 8.45 12,045,300 15.20 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.4 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.82 100,000 0.13 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.5 แผนงานงบกลาง 1 1.41 500,000 0.63 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 15 21.13 13,735,300 17.34

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

  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. 2564

  เทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 22.54 6,574,000 8.30 เทศบาลเมืองสระแก้ว
   4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.41 15,000 0.02

รวม 17 23.94 6,589,000 8.32
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.23 720,000 0.91
   5.2 แผนงานงบกลาง 4 5.63 24,178,200 30.52 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 7 9.86 24,898,200 31.43
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
   6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.63 732,400 0.92 เทศบาลเมืองสระแก้ว
   6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 14.08 1,390,000 1.75 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 14 19.72 2,122,400 2.68
รวมท้ังส้ิน 71 100.00 79,220,200 100.00

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 จัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร 10,000      เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

เพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พัฒนาท าความสะอาด สระแก้ว
ห้องปฏิบัติงานและบริเวณสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานในสังกัดเทศบาล รวมท้ังประชาชน
ไม่น้อยกว่า  120  คน

2 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 211,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
ดูงานในประเทศและ/หรือต่าง ดูงาน  หลักสูตร "การบริหารจัดการตาม สระแก้ว
ประเทศ หลักธรรมาภิบาล" โดยจัดฝึกอบรม ณ 

ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ส านักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน
การสอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 8



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 ออกหน่วยบริการประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล 30,000      ชุมชนในเขต ส านักปลัดเทศบาล

เคล่ือนท่ี และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง
ออกไปรับฟังความคิดเห็นและให้บริการ สระแก้ว
ประชาชนด้านต่างๆ เช่น งานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน งาน
จัดเก็บภาษี การรับค าร้องต่างๆและการ
ตรวจสุขภาพ เป็นต้น ณ จุดท่ีเป็นศูนย์รวม
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
รวม 4 วัน

4 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหาร 500,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาล กรณีครบวาระด ารงต าแหน่งหรือ สระแก้ว

เลือกต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามพระราช
บัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562

หน้า 9

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
5 ก่อสร้างโรงจอดรถส านักงาน ก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาล 500,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว ขนาด 6X45 เมตร สระแก้ว
จ านวน 1 หลัง
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

6 ประชุมประชาคมท้องถ่ิน ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 40,000      เทศบาลเมือง กองวิชาการ
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ สระแก้ว และแผนงาน
ท้องถ่ิน ของประชาชนครบทุกชุมชน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 10

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการ จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม 350,000    เทศบาลเมือง กองวิชาการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 คน สระแก้ว และแผนงาน
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

9 จัดท าวารสารรายงานแสดง จัดท าวารสารรายงานแสดงผลการ 100,000    เทศบาลเมือง กองวิชาการ
ผลการปฏิบัติงานเทศบาล ปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว และแผนงาน
เมืองสระแก้ว  

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หน้า 11

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(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.
1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 270,000     เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
(อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน 120 คน

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือจ่ายค่าด าเนินการก่อสร้างฝ้า 800,000     เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
เพ่ือการกีฬาและสันทนาการ เพดานฉาบเรียบอาคารอเนกประสงค์ สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือการกีฬาและสันทนาการ
(ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้ว
ก าหนด)

หน้า 12

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                  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 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 200,000      เทศบาลท่ีกรมส่งเสริม  - โรงเรียน ท.1

กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ในการด าเนินโครงการ รวมถึงส่ิงของท่ี การปกครองท้องถ่ิน  - โรงเรียน ท.2
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ ก าหนด กองการศึกษา

เทศบาลเมือง
สระแก้ว

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 860,000      ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา
เมืองสระแก้ว กลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน เมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง

อนุบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 9,032,000   โรงเรียน กองการศึกษา
วัดสระแก้ว กลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง

อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว

หน้า 13

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                  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.
4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10,699,700   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
สระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เมืองสระแก้ว 4 ศูนย์ เมืองสระแก้ว 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 กองการศึกษา
1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ADSL
4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wifi
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง 
ห้องสมุดโรงเรียน

หน้า 14

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หน้า 15



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 (ศพด.)
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

หน้า 16

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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

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

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

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

หน้า 17

                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับ 7,000,000   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

นักเรียนของ ในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมือง
-ศพด.ศูนย์ท่ี 1 (บ้านหนองนกเขา) เมืองสระแก้ว 4 ศูนย์ สระแก้ว
-ศพด.ศูนย์ท่ี 2 (บ้านลัดกะสัง) -โรงเรียนเทศบาล 1
-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. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หน้า 18

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 โครงการจัดซ้ือนวัตกรรมทาง เพ่ือจัดซ้ือนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือ 972,600    
สถานศึกษาในสังกัด

กองการศึกษา
การศึกษา เพ่ือขับเคล่ือน
การ การศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการ เทศบาลเมืองสระแก้ว

จัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา เรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Edueation)

(STEM Edueation) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย

1. PHYSICS WORKSHOP ชุดปฏิบัติการ
ทางฟิสิกส์
2. CROSSBOWS & CATPULTS ชุดการ
ทดลองเคร่ืองยิงกระสุนระยะไกล 
3. MECHANICAL ENGINEERING 
ROBOT ARM ชุดการทดลองวิศวกรรม
แขนกลหุ่นยนต์
4. REMOTE-CONTROL MACHINES FARM 

ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองจักรกล
การเกษตร 
5. EXPERIMENTS SPACE MACHINES 
ชุดการทดลองยานอวกาศ 
6. AIR-WALKER ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตร์นิวแมติกส์   

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 19



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) 7. Wind Power ชุดการทดลอง
พลังงานลม

8. ROBOTICS SMART MACHINES 

ROVERS & VEHICLES ชุดการทดลอง

หุ่นยนต์อัจฉริยะ
9. FUN LAB SCIENTFIC TOUR 
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ท่องไปในโลก
วิทยาศาสตร์
10. LEARNING LAB-ARCHITECTURE 
AND STRUCTURAL ENGINEERING 
ชุดการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
11. Math Tower 3D ชุดเสริมสร้าง
ทักษะคณิตศาสตร์  
12. GEOMETRIC BUIC BUILDING KIT 
ชุดส่ือเรขาคณิตและการสร้างสรรค์
สถาปัตยรรม
13. โครงสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียว 3 ช้ัน 
9 ช่อง

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 20

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 ปรับปรุงระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ติดตั งถังบ้ำบัดน ้ำเสีย 500,000     ส้ำนักงำนเทศบำล ส้ำนักปลัดเทศบำล

ภำยในบริเวณอำคำรส้ำนักงำน ขนำด ø 1.80 เมตร ยำว 4.64 เมตร เมืองสระแก้ว
เทศบำลเมืองสระแก้ว หรือมีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ

10,000 ลิตร จ้ำนวน 2 แห่ง
ตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้ำ 21

                     3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม



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 ฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพติดฝึกอบรมผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น 90,000    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

อสม. นักเรียน คณะกรรมกำรชุมชน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ประชำชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรมมีควำมรู้และตระหนักถึงพิษภัย
อันตรำยร้ำยแรง ของยำเสพติด รู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ยำเสพติดปัจจุบันและ
สำมำรถป้องกันตนเอง บุตรหลำนและ
เพ่ือนบ้ำนไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของยำเสพติด

2 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำลอำหำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร 40,000    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
สุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำร  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ร้ำนจ้ำหน่ำยอำหำร หำบเร่ แผงลอย
ผู้ประกอบกำรจ้ำหน่ำยอำหำรใน
ตลำดสด นักเรียนผู้จ้ำหน่ำยอำหำร
ในโรงเรียน อสม. และประชำชนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     3.2 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 22



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 รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก  - รณรงค์ให้ประชำชนทรำบถึง 30,000    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
 - วำงแผนป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก
 - จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์
 - กระตุ้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรท้ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุง

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด 10,000    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สระแก้ว เพ่ือด้ำเนินกำรด้ำนกำร  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

                     3.2 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 23

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 โครงกำรพระรำชด้ำริ อุดหนุนส้ำหรับกำรด้ำเนินงำนตำม 420,000 เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

ด้ำนสำธำรณสุข แนวทำงโครงกำรพระรำชด้ำริด้ำน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
สำธำรณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้ำน
แห่งละ 20,000 บำท ในกำรขับ
เคล่ือนโครงกำรฯ กิจกรรมต่ำงๆให้
มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบท
ของพื นท่ี

งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 24

(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 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 1,943,000    เทศบำลเมือง กองช่ำง

ตัดแต่งก่ิงไม้และท้ำควำมสะอำด ตัดแต่งก่ิงไม้และท้ำควำมสะอำด สระแก้ว
ท่ีสำธำรณะในเขตเทศบำล ท่ีสำธำรณะในเขตเทศบำล
เมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว

2 ปลูกหญ้ำแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน ้ำปลูกหญ้ำแฝกในบริเวณริมสระขวัญ 4,000           เทศบำลเมือง กองช่ำง
จ้ำนวน 2,400 ต้น และบริเวณ สระแก้ว
ริมสระหลวงบ้ำนหนองกะพ้อ 
จ้ำนวน 6,480 ต้น

หน้ำ 25

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 จ้ำงเหมำบริกำรในศูนย์ก้ำจัดขยะ จ้ำงเหมำบริกำรในศูนย์ก้ำจัดขยะ 4,288,150    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

มูลฝอยแบบครบวงจร มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบำล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบำลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรปฏิบัติงำนในศูนย์ก้ำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบำลเมืองสระแก้ว

4 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด จ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำ 3,518,150    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
ถนนในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว ควำมสะอำดถนนในเขตเทศบำล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรรักษำควำมสะอำดถนน
ในเขตเทศบำลเมืองสระแก้ว

 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ 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.
5 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย จ้ำงเหมำบริกำรงำนเก็บ ขนขยะ 2,212,000    เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

และส่ิงปฏิกูลในเขต มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเทศบำลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบำลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

6 ฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรบริหำร เพ่ือฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ในกำร 80,000         เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
จัดกำรขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R บริหำรจัดกำรขยะท่ีถูกวิธี ให้แก่  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

แกนน้ำชุมชน เยำวชน และ
ประชำชนทั ง 21 ชุมชน และ
ส่งเสริมขยำยผลให้ชุมชนในเขต
เทศบำลเมืองสระแก้วเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้กำรจัดกำรขยะชุมชนโดยใช้
หลัก 3R

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ 27

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 90,000       เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ให้แก่สัตว์ควบคุม สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้อง2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
นำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ แก่เจ้ำของสัตว์ควบคุมและประชำชน
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนผู้สนใจ
วรขัตติยรำชนำรี

2 กำรส้ำรวจข้อมูลจ้ำนวนสัตว์และขึ น ส้ำรวจและขึ นทะเบียนสัตว์โครงกำร 10,000       เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข
ทะเบียนสัตว์โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรค สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม พิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
พระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้อง
พระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ นำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีอัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน
สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี วรขัตติยรำชนำรี

                     3.4 แผนงำนพำณิชย์

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้ำ 28



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 เพ่ือสนับสนุนงบประมำณให้กองทุน 500,000     เทศบำลเมือง กองสำธำรณสุข

ประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภำพเทศบำลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
สระแก้ว ส้ำหรับกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุข ตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 5 ด้ำน

หน้ำ 29

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     3.5 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 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 254,000   ซอยข้างศาลากลางบ้าน กองช่าง
ศาลากลางบ้านหลังสุขศาลา ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หลังสุขศาลา

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
392.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 30



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 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 434,000   ถนนเทศบาล 3 กองช่าง

ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 ซอย 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

4 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 800,000   ถนนเทศบาล 31 กองช่าง
ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 ยาว 325.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  ซอย 1

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,300.00 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 31

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 ก่อสร้าง ถนน คสล. ก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 720,000   ถนนเทศบาล 5 กองช่าง

ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอย 1
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตร.ม  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

6 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 494,000   แยกถนนเทศบาล 14 กองช่าง
เทศบาล 14 เช่ือม 18 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เช่ือม 18

เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล . รวมกันไม่น้อยกว่า
712.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 32

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ



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 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ก่อสร้างถนน คสล. 421,000   แยกถนนเทศบาล 25 กองช่าง

เทศบาล 25 (แยกเข้าสระน้้า ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (แยกเข้าสระน้้าหนอง
หนองกะพ้อ) ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กะพ้อ) 

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
648.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

8 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 682,000   แยกถนนเทศบาล 26 กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 26 ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร (ข้างบ้านดาบอ๊อด)
(ข้างบ้านดาบอ๊อด) ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 140.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,050.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 33

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

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.
9 ก่อสร้างถนน คสล. แยก ก่อสร้างถนน คสล. 312,000   แยกถนนเทศบาล 7 กองช่าง

ถนนเทศบาล 7 ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
480.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

10 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 377,000   แยกถนนหนองนกเขา กองช่าง
แยกถนนหนองนกเขา ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอย 22 (ข้างโรงเห็ด)
ซอย 22 (ข้างโรงเห็ด) หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 

580.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 34

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.

11 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้าประปา 360,000   แยกถนนเทศบาล 10 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว (หน้าโรงแรมทิพปุระ)
เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10

(หน้าโรงแรมทิพปุระ)
ถึงถนนสายเล่ียงเมือง ตามแบบแปลน
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

12 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้าประปา 160,000   แยกถนนเฉลิม กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณ พระเกียรติ ร.9 ซอย 3
เมืองสระแก้ว แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน้า 35

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้าประปา 325,000   ถนนเทศบาล 31 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  ซอย 1
เมืองสระแก้ว บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1

ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

14 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้า ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน้้าประปา 430,000   แยกถนนเทศบาล 6 กองช่าง
ประปาภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว (ซอยสวนน้้า)
เมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้้า)

ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

หน้า 36

                   4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.

15 ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ในสวน 500,000   สวนสาธารณะ กองช่าง
ในสวนสาธารณะสระแก้ว - สาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ สระแก้ว - สระขวัญ 
สระขวัญ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร 

จ้านวน 1 หลัง
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

16 ก่อสร้างป้ายโครงการสวน ก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะ 300,000   สวนสาธารณะ กองช่าง
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล สระแก้ว - สระขวัญ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จ้านวน  1 ป้าย
พุทธศักราช 2562 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 37

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และ 15,000       เทศบาลเมืองสระแก้ว กองสวัสดิการ

พอเพียง มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ สังคม
ดูแลรักษาแหล่งน้้าในชุมชน
จ้านวน 60 คน

หน้า 38

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล 500,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุ สุขภาพ การนันทนาการ และ สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 4 อบรมอาชีพเสริม ปีละ 1 คร้ัง
บ้านใหม่คลองปูน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 39

                     5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน



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 ให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขต 200,000     เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา เทศบาลเมืองสระแก้วท่ีได้รับ สระแก้ว
คุณภาพชีวิต ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ
จ านวน ๒๑ ชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน

หน้า 40

                     5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสร้างหลักประกัน 19,172,400 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ

รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ ๖๐ ปี สระแก้ว สังคม
ข้ึนไป

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 4,636,800 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สระแก้ว สังคม

หน้า 41

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
                     5.2 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้มี 219,000 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ

รายได้ในการด ารงชีพ สระแก้ว สังคม

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กองทุน 150,000 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชน จ านวน ๑ กองทุน สระแก้ว สังคม

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 42

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
                     5.2 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 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี 312,400     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. 2563 พ.ศ. 2564

                     6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

หน้า 43



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 300,000     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 44

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 เทศบาลเมือง
   ประเพณี สระแก้ว
 -จัดสถานท่ี
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

2 สมโภชศาลหลักเมือง จัดพิธีทางศาสนา/พิธีบวงสรวง 100,000    ศาลหลักเมือง กองการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง

สระแก้ว

หน้า 45

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     6.2 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) เทศบาลเมือง
 -และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สระแก้ว

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดสถานท่ีและเวที 250,000    อาคารเอนกประสงค์ กองการศึกษา
 -ของขวัญและของรางวัล เพ่ือการกีฬาและ เทศบาลเมือง

สันทนาการ สระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 46

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 เทศบาลเมือง
  กัณฑ์ท่ี 9 กัณฑ์มัทรีและฟังเทศน์ สระแก้ว

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

 - สรงน้ าพระภิกษุสงฆ์ สระแก้ว
 - รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ
 - จัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

หน้า 47

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 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  2564  -ค่าตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ ปางสีดา อ.เมือง เทศบาลเมือง
 -ค่าจัดท าหุ่นผีเส้ือ จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และบริเวณหน้า อบจ.

สระแก้ว (หลังเก่า)

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

พรรษา จัดประกวดขบวนแห่เทียน สระแก้ว
พรรษาของแต่ละชุมชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 48

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 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 100,000    เทศบาลในเขต กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง
สระแก้ว

10 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ใน 200,000    สนามโรงเรียน กองการศึกษา
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การด าเนินโครงการ เช่น วัสดุ เทศบาล 2 

อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท (บ้านลัดกะสัง)

หน้า 49

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ือง เพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง 736,000    เทศบาลเมือง กองวิชาการและ

รับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ UHT-FM ขนาด 10 วัตต์ สระแก้ว แผนงาน
ชนิดไร้สาย ระบบ UHT-FM พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 16 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
ขนาด 10 วัตต์ 1. เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่ม
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

2. เสาอากาศแบบเจโฟนพร้อมสายน าสัญญาณ
จ านวน 1 เสา
3. ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 น้ิว จ านวน 2 ตัว
4. กล่องส าหรับใส่อุปกรณ์ จ านวน 1 กล่อง
(เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน)

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                 1.1 แผนงำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 50



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 จัดซ้ือรถกู้ภัยขนาดเล็ก จัดซ้ือรถกู้ภัยขนาดเล็กแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 2,200,000   ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดเทศบาล

แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,800 เทศบาลเมือง
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซีซี หรือมีก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 130 สระแก้ว
และอุปกรณ์กู้ภัยประจ ารถ กิโลวัตต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์

กู้ภัยประจ ารถ จ านวน 1 คัน

2 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ า 44,000        ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดเทศบาล
กว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 16 น้ิว เทศบาลเมือง
จ านวน 2 เคร่ือง สระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 51

                 1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป๊ัมสูบน้ า ชนิดหอยโข่ง 200,000      ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดเทศบาล

ป๊ัมสูบน้ า ชนิดหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เทศบาลเมือง
ดังน้ี สระแก้ว
 - เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล มีขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 15 แรงม้า
 - เคร่ืองยนต์ดีเซลและป๊ัมสูบน้ า ติดต้ังบนเทรเลอร์
ส าหรับลากจูง สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก
 - ท่อสูบน้ าตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว
ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร 1 ท่อน พร้อมหัวกระโหลก
ส าหรับกรองผงแบบมีล้ิน
 - สายส่งน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ความยาวไม่
น้อยกว่า 20 เมตร 1 เส้น

หน้า 52

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง (คุณลักษณะเป็นไป สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ)

หน้า 53

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 854,000     เทศบาลเมือง กองช่าง

แบบดับเบ้ิลแค็บ แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 ตัน สระแก้ว
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน

2 จัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ จัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ 3,300,000  เทศบาลเมือง กองช่าง
พร้อมชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส สระแก้ว
ส าหรับท างานในท่ีสูงไม่น้อยกว่า 
11 เมตร จ านวน 1 คัน

หน้า 54

แก้ไขคร้ังท่ี 1

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                    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 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ  75,000       เทศบาลเมือง กองช่าง

ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ สระแก้ว
ครบชุด จ านวน 5 ชุด

4 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 22,000       เทศบาลเมือง กองช่าง
สระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                    1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 55

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 ปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ 450,000     เทศบาลเมือง กองช่าง

ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว สระแก้ว
จ านวน 1 คัน

 

หน้า 56

                    1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๑. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 77,700      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า เทศบาลเมือง สังคม
๑๕,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เคร่ือง สระแก้ว
๒. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ 188,000    
ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๔ เคร่ือง

2 จัดซ้ือพัดลม ๑. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 3,000        อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
๑๖ น้ิว จ านวน ๒ ตัว เทศบาลเมือง สังคม
๒. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 3,200        สระแก้ว
๒๐ น้ิว จ านวน ๒ ตัว

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 57



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 จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังภายในอาคาร 60,000      อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

ติดต้ังภายในอาคารผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง สังคม
เทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน ๑๔ ชุด สระแก้ว

4 จัดซ้ือจอรับภาพชนิด จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน ๑ จอ 45,500 อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
มอเตอร์ไฟฟ้า มีขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ น้ิว หรือ เทศบาลเมือง สังคม

๑๔๔x๑๔๔ น้ิว หรือ ๑๒๐x๑๖๐ น้ิว หรือ สระแก้ว
๑๒๒x๑๖๒ น้ิว หรือ ๑๒x๑๒ ฟุต

จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 58

(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 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 70,200 อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

โปรเจคเตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens เทศบาลเมือง สังคม
จ านวน ๑ เคร่ือง สระแก้ว

6 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อม เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 100,000 อาคารผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
อุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด เทศบาลเมือง สังคม

สระแก้ว

                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 59

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือระบบ 1,323,000    เทศบาลเมือง กองการศึกษา

โปรแกรมภาษาอังกฤษส าหรับการ สระแก้ว
เรียนการสอน จ านวน 1 ชุด ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบคอมพิว-
เตอร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษพร้อม
อุปกรณ์ประกอบท่ีสามารถด าเนินการ
ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนได้โดย
สมบูรณ์ และมีการรับประกันอย่างน้อย
1 ปี ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง) ประกอบด้วย
1. โปรแกรมภาษาอังกฤษสกายแคม-
บริจด์ ขนาด 40 รหัส จ านวน 1 ระบบ
2. โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ
เสมือนจริง จ านวน 1 ระบบ
3. คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล
ผล จ านวน 40 ชุด
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง
จ านวน 2 เคร่ือง
5. เดินสายพร้อมระบบไฟฟ้าในห้อง 40ชุด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 60

                     2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.

โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในห้อง 
(ต่อ) จ านวน 1 ชุด

7. เซฟทีคัท จ านวน 1 ชุด
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์นักเรียน จ านวน
39 ตัว
9. เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 39 ตัว
10. โต๊ะคอมพิวเตอร์ครู 1 ตัว
11. เก้าอ้ีครู จ านวน 1 ตัว
12. หูฟัง จ านวน 39 อัน

2 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 150,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
กลางแจ้ง เด็กเล่นกลางแจ้ง ส าหรับศูนย์พัฒนา ศูนย์ท่ี 3 

เด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกอบ (บ้านหนองกะพ้อ)
ด้วย ชุดสไลเดอร์เพ่ือนรักหรรษา
จ านวน 1 ชุด ขนาด 2.4 x 3.8 x 2.6
เมตร

หน้า 61

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 149,900      เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

แบบแยกส่วนขนิดต้ังพ้ืนหรือ สระแก้ว
ชนิดแขวน ดังน้ี
1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู
   จ านวน 2 เคร่ือง
2.ขนาดไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทียู
   จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 45,500         เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
ไฟฟ้า มีเส้นทแยงมุม ขนาด 200 น้ิว สระแก้ว

 หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ
120 x 160 น้ิว หรือ 122 x 162 น้ิว
หรือ 12 x 12 ฟุต จ านวน 1 จอ
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 62

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 105,000      เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ สระแก้ว
งานประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน  2 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

หน้า  63

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ดังน้ี 85,000         เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

1. ชุดโซฟารับแขก หุ้มด้วยหนังช้ันดี สระแก้ว
จ านวน 3 ชุด
2. โต๊ะกลางกระจก จ านวน 3 ตัว
(ตามราคาท้องถ่ิน)

5 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มี 70,200         เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI สระแก้ว

Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หน้า 64

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
6 จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร 1,500,000    เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี สระแก้ว
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 125 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน
จ านวน 1 คัน 

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 6,500           เทศบาลเมือง กองคลัง
(เคร่ืองเจาะกระดาษ) เคร่ืองเจาะกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง สระแก้ว

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 65



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 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 49,000         เทศบาลเมือง กองคลัง

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน สระแก้ว
ประมวลผลแบบท่ี 1* จ านวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน  2 เคร่ือง

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 89,600         เทศบาลเมือง กองคลัง
ขนส่ง (รถจักยานยนต์) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี สระแก้ว

แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 66



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 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 40,000         เทศบาลเมือง กองคลัง
(กล้องบันทึกภาพ) กล้องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลและ สระแก้ว

อุปกรณ์เสริม จ านวน  1 ตัว

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 95,000         เทศบาลเมือง กองวิชาการ
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน สระแก้ว และแผนงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 2 
(38 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน  2 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 67

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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.

12 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 47,000         เทศบาลเมือง กองวิชาการ
ชนิดติดผนัง หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก สระแก้ว และแผนงาน
อากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง
(โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

หน้า 68

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 61,800       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ประมวลผลแบบท่ี 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้าต่อ
นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 
จ านวน 1 เคร่ือง
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
5. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Injet
Printer จ านวน 1 เคร่ือง
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

 

หน้า 69

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     1.2 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับน่ังปฏิบัติงาน 26,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

จ านวน 10 ตัว สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
(เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้ังจ่ายตาม
ราคาท้องถ่ิน)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.2 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 70

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 90,300       เทศบาลเมือง กองช่าง

งานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดง สระแก้ว
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ ำนวน 2 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1
จ านวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 5 เคร่ือง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 19,000       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
4 ฟุต จ านวน 2 ตัว และเก้าอ้ีบุนวม สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 2 ตัว (เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน)

หน้ำ 71

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                    1.3 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 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 39,500       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2
(38 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เคร่ือง
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                    1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้ำ 72

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 9,500         เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

4 ฟุต จ านวน 1 ตัว และเก้าอ้ีบุนวม สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1 ตัว (เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน)

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 39,500       เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2
(38 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เคร่ือง
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพ้ืนฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

หน้ำ 73

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                    1.4 แผนงำนพำณิชย์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต 20,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

บุนวม จ านวน ๒ ตัว พร้อมเก้าอ้ีบุนวม จ านวน ๒ ตัว สังคม สังคม

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

หน้า 74

                   1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 49,200       กองการศึกษา กองการศึกษา

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ เทศบาลเมือง
งานประมวลผล* จ านวน 2 เคร่ือง สระแก้ว
2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)
จ านวน 2 เคร่ือง

2 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 15,000       กองการศึกษา กองการศึกษา
ส าหรับกองการศึกษา จ านวน 1 ตัว เทศบาลเมือง

สระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 75

                     2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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.
1 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ติดต่อ โรคติดต่อต่างๆ และให้ความรู้สุขศึกษา  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว

2 การส ารวจสภาพปัญหายาเสพติด การจ าแนกสถานะชุมชนด้านยาเสพติด 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ในชุมชน ชุมชนเมืองย่อยท่ี 1-21  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

หน้า 76

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม



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 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.ส ารวจท าลายภาชนะน้ าขัง
3.รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยวิธี
5ป 1ข
4.หยอดทรายอะเบทก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย

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

ฯลฯ และเตรียมความพร้อมในการ เมืองสระแก้ว)
ป้องกันแก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
แก่ประชาชน

หน้า 77

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 กิจกรรมการเย่ียมบ้าน กิจกรรมการเย่ียมบ้าน เป็นเคร่ืองมือ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

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

หน้า 78

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 0 โรงเรียนและศูนย์ กองสาธารณสุข

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

 
7 กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพทุกวันพหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน 0 รพร.สระแก้ว กองสาธารณสุขฯ

อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นการประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ ร่วมกับ
ทักษะการให้บริการต่างๆ แก่ อสม. รพร.สระแก้ว
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เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม เป็นการเย่ียมติดตามการปฏิบัติงาน 0 ศสมช. ในเขต กองสาธารณสุข

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

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

หน้า 80

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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 กิจกรรมการบริการคลีนิคผู้ป่วยโรคเป็นการร่วมให้บริการ โดยร่วมกับ 0 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข
เร้ือรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ี  เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
ความดันโลหิตสูง และโรคไขมัน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ร่วมกับ รพร.สก
ในเลือดสูง สระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีจาก และ รพ.สต. ท่าเกษม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ท่าเกษม ในการให้บริการคลีนิคผู้ป่วย
โรคเร้ือรังทุกวันอังคารสัปดาห์แรก
ของเดือน

11 การด าเนินงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 0 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
โรคเอดส์ เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อแก่  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน เด็กนักเรียน เน้น ร่วมกับ
การป้องกันผู้ติดเช้ือรายใหม่ รพร.สก
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เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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.

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

ดูแลท่ีบ้านและส่งเสริมให้เกิดการ รพร.สก
ท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีองค์กรท้องถ่ินโดยการน า
พยาบาลวิชาชีพ จิตอาสา แกนน า
สุขภาพครอบครัวกลุ่มอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care give) อสม.
และองค์กรสุขภาพประชาชนและ
องค์กรสุขภาพประชาชนต่างๆ ใน
ชุมชนท่ีมีความพร้อมและต้องการ
ท างานร่วมกัน
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เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564



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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า 83

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังน้ าแบบ 15,000       สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

สแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
(คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคา สระแก้ว สระแก้ว
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบ
ประมาณ)

                     1.1 แผนงำนกำรพำณิชย์

(แบบ ผด.02/1)
จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

ภำคผนวก
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ 96,000       สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
อาคาร สถานท่ี และห้องสุขา อาคาร สถานท่ี และห้องสุขา
สถานีขนส่งฯ สถานีขนส่งฯ
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ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  - ประชุม/อบรม/ฝึกอาชีพ/ปลูกผัก 0 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักงานพัฒนา

ชุมชนเมืองเทศบาล ชุมชน อ าเภอเมือง
เมืองสระแก้ว สระแก้ว

2 กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุม/อบรม 0 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนเมืองเทศบาล ชุมชน อ าเภอเมือง

เมืองสระแก้ว สระแก้ว

3 การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 0 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนเมืองเทศบาล ชุมชน อ าเภอเมือง

เมืองสระแก้ว สระแก้ว
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ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : พัฒนำกำรอ ำเภอเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต และชุมชน
                    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 โครงการความร่วมมือรณรงค์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 ในเขตเทศบาล ส านักงานปศุสัตว์

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 - ฉีดวัคซีน ส านักงานปศุสัตว์
 - ท าหมัน อ าเภอเมืองสระแก้ว
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

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 การปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกร - เกษตรกรย่ืนค าขอ ณ ส านักงาน 0  - ส านักงานเกษตร ส านักงานเกษตร

เกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว
 - เกษตรกรย่ืนผ่าน Application  - ด าเนินการด้วย
Farmbook ตัวเอง

2 การปลูกพืชผักในโรงเรือน ฝึกอบรมขยายผลการปลูกพืชผักใน 100,000    เทศบาลเมือง ส านักงานเกษตร
โรงเรือน สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว

3 การผลิตขยายและใช้สารชีวภัณฑ์ ฝึกอบรมและสาธิตการผลิตและใช้ 100,000    เทศบาลเมือง ส านักงานเกษตร
เกษตร สารชีวภัณฑ์เกษตร สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว
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ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต และชุมชน
                     5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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 โครงการค้นหากลุ่มเส่ียงปรับเปล่ียน กิจกรรมท่ี 1 ค้นหากลุ่มเส่ียงโรคไม่ 46,680   ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง งานเวชปฏิบัติ

ลดเส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ในเขต ติดต่อเร้ือรัง (เบาหวานและความดัน  ย่อยท่ี 1-21 ครอบครัวและชุมชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ปีงบประมาณ โลหิตสูง) โดยอายุ 15 ปีข้ึนไป ตรวจ และศูนย์สุขภาพ
2564 วัดความดันโลหิต และอายุ 35 ปีข้ึน ชุมชนเขตเมือง รพร.

ไป ตรวจน้ าตาล จากการเจาะปลาย สระแก้ว
น้ิว

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีไทยห่าง กิจกรรม 5,540     ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง งานเวชปฏิบัติ
ไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก - อบรมเชิงปฏิบัติการ ย่อยท่ี 1-21 ครอบครัวและชุมชน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  - ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ และศูนย์สุขภาพ

 - ตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มเส่ียงท่ีมี ชุมชนเขตเมือง รพร.
อายุ 30-70 ปี สระแก้ว
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน 
50 ปี

หน้า 89

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

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.
3 โครงการส่งเสริมมหัศจรรย์ 1. แกนน าอนามัยแม่และเด็ก และ 24,940   ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง งานส่งเสริม

1,000 วัน หญิงต้ังครรภ์ เขตเทศบาลเมือง  ย่อยท่ี 1-21 สุขภาพและฟ้ืนฟู
สระแก้ว รพร.สระแก้ว
2. เย่ียมบ้านเด็ก หญิงต้ังครรภ์ และ
หญิงหลังคลอด 

4 โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 43,320   ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง งานพิษวิทยาและ
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม ย่อยท่ี 1-21 เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
เส่ียงมลพิษส่ิงแวดล้อม โดยอาสาสมัครสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษ รพร.สระแก้ว
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้านเขตเทศบาลส่ิงแวดล้อม
เมืองสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ประชาชนเร่ืองการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี
เส่ียงมลพิษส่ิงแวดล้อม
 - อภิปรายกลุ่ม
 - บรรยายความรู้
 - สาธิตการใช้ PPE
 - สาธิตการดูแลตนเองด้วย 3อ.2ส.
 - ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ภำคผนวก (แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว


