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ภาคผนวก
- ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)

คำนำ
เทศบาลเมือ งสระแก้ ว ได้ ป ระกาศใช้แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมื อ ง
สระแก้ว เมื่อวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2562 และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
แผนการดำเนิ นงานจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงแนว
ทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 27 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 6732
เรื่ อ งซั ก ซ้อ มแนวทางการดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวัน ที่ 6
พฤศจิกายน 2562 กำหนดแนวทาง การปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับ ที่ 3) จะเป็ นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒ นาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
(ฉบับที่ 3)

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
โทร. ๐-๓๗๒๔-๑๔๙๑ ต่อ ๒๘
www.sakaeocity.go.th
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แผนภูมิขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนการดาเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้บริหารท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวม โครงการ/กิจกรรม

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม แผนการดาเนินงานฯ

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้

(แบบ ผด 01)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
จังหวัดสระแก้ว
จำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
ทั้งหมด

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานสาธารณสุข

จำนวน
งบประมำณ

รวม

3
1
4

75.00
25.00
100.00

รวม

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
2.1 แผนงานการศึกษา
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานการพาณิชย์

44,800.00
250,000.00
294,800.00

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ
ทั้งหมด

-

หน่วยดำเนินกำร

15.20
84.80
100.00
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(แบบ ผด 01)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
จังหวัดสระแก้ว
จำนวน
โครงกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
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100.00

294,800

100.00

-

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

หน่วยดำเนินกำร
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(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
หน่วย
ลำดับ
รำยละเอียดของ
สถำนที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ดำเนินกำร
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
24,000 ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 สำนักปลัด
1 จัดซื้อเครื่องป้องกันไฟกระโชก จัดซื้อเครื่องป้องกันไฟกระโชกระบบกล้อง
เทศบำลเมือง
ระบบกล้องวงจรปิด
วงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
(ตลำดสระแก้ว)
1. เครื่องป้องกันไฟกระโชก
สระแก้ว
จำนวน 1 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีคำ่ กำรคลำยประจุกระแสไฟฟ้ำ
กระโชกสูงสุด 10 kA เป็นอย่ำงน้อย

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำ
ย้อนกลับมำทำงสำยไฟฟ้ำ
- รองรับระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส แรงดัน
ไฟฟ้ำ 220 โวลต์
2. เครื่องป้องกันไฟกระโชกสำย LAN
พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ำยขนำด
กำรรับส่งข้อมูล 10/100 Mbps.
หรือดีกว่ำ
- มีคำ่ กำรคลำยประจุกระแสไฟฟ้ำ
กระโชกสูงสุด 20 kA เป็นอย่ำงน้อย
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(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
2 จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพ
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด
จำนวน 1 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมำเพื่อบันทึกภำพ
จำกกล้องวงจรปิดโดยเฉพำะ
- สำมำรถบันทึกและบีบอัดภำพได้ตำม
มำตรฐำน H.264 หรือดีกว่ำ

สถำนที่
ดำเนินกำร
15,000 สำนักงำนเทศบำล
เมืองสระแก้ว

งบประมำณ

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด
เทศบำลเมือง
สระแก้ว

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
(Network Interface) แบบ 10/100
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถบันทึกภำพและส่งภำพเพื่อ
แสดงผลที่ควำมละเอียดของภำพสูงสุด
ไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel
- สำมำรถใช้งำนกับมำตรฐำน HTTP,
SMTP, NTP, RTSP ได้เป็นอย่ำงน้อย
- รองรับ Harddisk ชนิด SATA ขนำด
ควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 10 TB
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(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(ต่อ) จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพ
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
กล้องวงจรปิด
แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4
และ IPv6 ได้
- สำมำรถแสดงภำพที่บันทึกจำกกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนระบบเครือข่ำยได้

3 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
จำนวน 1 เครื่อง

งบประมำณ

5,800

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

สำนักงำน
เทศบำลเมืองสระแก้ว

สำนักปลัด
เทศบำล
เมืองสระแก้ว

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
4 จัดซื้อพัดลมไอเย็น
เพื่อจัดซื้อพัดลมไอเย็น ชนิดตั้งเวลำ
ปิดอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- พัดลมไอเย็น ชนิดใบพัด
- ปริมำณแรงลมไม่น้อยกว่ำ
9,000 ลบ.ม/ชม.

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สถำนที่
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินกำร
250,000 เทศบำลเมืองสระแก้ว กองสำธำรณสุขฯ

งบประมำณ

- ถังน้ำสำมำรถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
93 ลิตร
- สำมำรถปรับระดับควำมเร็วลมได้
ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ
- ระบบไฟฟ้ำ 220-240 โวลต์
/50 เฮิร์ท
- มีล้อเคลื่อนที่ 4 ล้อ สำมำรถล็อคล้อ
ให้อยู่กับที่ได้
- ช่องกระจำยลมสำมำรถปรับส่ำยได้
- มีรีโหมดคอนโทรล ควบคุมกำร
ทำงำนปิด-เปิด
- มีจอแอล ซี ดี แสดงสถำนะกำรทำงำน
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(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(ต่อ) จัดซื้อพัดลมไอเย็น
- แผ่นกรองฝุ่นสำมำรถดึงออกมำทำ
ควำมสะอำดได้
- รับประกันสินค้ำทั้งระบบไม่น้อยกว่ำ
1 ปี

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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