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คำนำ 
               เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลเมือง
สระแก้ว เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

 แผนการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงแนว
ทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 27 

 เทศบาลเมืองสระแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 2) จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
   

เทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

                                     

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานอ่ืน

แผนภูมข้ัินตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม



0 (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  -  -  -  -

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

รวม - - - -

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา 2 11.76 1,614,000.00 12.53 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 2 11.76 1,614,000.00    12.53

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 5.88  - 0.00 เทศบาลเมืองสระแก้ว

   3.2 แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  -

รวม 1 5.88 - 0.00
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 2)

  จังหวัดสระแก้ว



0 (แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 2)

  จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 82.35 11,265,000.00 87.47 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 14 82.35 11,265,000.00  87.47
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
   6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
รวมท้ังส้ิน 17 100.00 12,879,000 100.00
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ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ช้ันเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 454,000     โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา

12 ห้องเรียน และอาคารประกอบท่ีใช้ในการจัด (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมือง
(รหัส ศท.4-12 โรงเรียนเทศบาล 2การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 สระแก้ว
บ้านลัดกะสัง) (บ้านลัดกะสัง) รายละเอียดดังน้ี

1. งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว
2. งานฝ้าเพดาน
3. งานประตู-หน้าต่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนก เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 1,160,000  โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
ประสงค์ (อาคารสระแก้วบ้านเรา) และอาคารประกอบท่ีใช้ในการจัด (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมือง
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 สระแก้ว

(บ้านลัดกะสัง) รายละเอียดดังน้ี
1. งานปรับปรุงพ้ืนอาคาร
2. งานปรับปรุงผนังอาคาร
3. งานเปล่ียนหลังคา Metal sheet
4. งานทาสีกันสนิม
5. งานสีน้้าพลาสติก
6. งานปรับปรุงห้องน้้า

                     2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจหา - อาคารอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขฯ

กิจกรรมการตรวจปัสสาวะประจ าปี สารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะจาก เพ่ือการกีฬาและ และหน่วยงานท่ี
งบประมาณ 2563 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนิน สันทนาการเทศบาล เก่ียวข้อง

กิจกรรมการตรวจปัสสาวะผู้บริหาร เมืองสระแก้ว
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

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

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

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 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT ######## แยกถนนเทศบาล 21 กองช่าง

CONCRETE แยกถนนเทศบาลCONCRETE ซอย 3 
21 ซอย 3 ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร (หมู่บ้านสันติสุข)
(หมู่บ้านสันติสุข) ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 3 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 66.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 4 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 67.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 

รวมกันไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

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.
2 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT ######## ถนนเทศบาล 18 กองช่าง

CONCRETE ถนนเทศบาล 18 CONCRETE 
ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 878.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 703.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

รวมกันไม่น้อยกว่า 7,905.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

3 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. 500,000   แยกถนนเทศบาล 6 กองช่าง
เทศบาล 6 (ข้างโกดังไท้เซียง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ข้างโกดังไท้เชียง)

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
760.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว

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

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

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.
4 ก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ######## ถนนเทศบาล 31 กองช่าง

ถนนเทศบาล 31 (ต่อจากถนนขนาดกว้าง 10.00 เมตร (ต่อจากถนนเดิม)
เดิม) ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

5 ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 224,000   โรงเรียนเทศบาล 1 กองช่าง
เทศบาล 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

8

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 478,000   แยกถนนสุวรรณศร กองช่าง

สุวรรณศร (ข้างการไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (ข้างการไฟฟ้าส่วน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว) ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว)

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

7 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 244,000   ถนนเทศบาล 18 กองช่าง
เทศบาล 18 เช่ือมถนนเทศบาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร เช่ือมถนน
20 ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล 20

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
388.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

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

เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

9

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

(แบบ ผด.02)



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 353,000   แยกถนนเทศบาล 10 กองช่าง

เทศบาล 10 (ข้างบ้านต้นข้าว) ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (ข้างบ้านต้นข้าว)
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
560.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

9 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 359,000   แยกถนนเทศบาล 18 กองช่าง
เทศบาล 18 (สุดเขตเทศบาล) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (สุดเขตเทศบาล)

ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
552.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)
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(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563



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

10 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 258,000   แยกถนนสุวรรณศร กองช่าง
สุวรรณศร (ข้างถนนเทศบาล 3ขนาดกว้าง 3.00 เมตร (ข้างถนนเทศบาล 3
บ้านโคกก านัน) ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโคกก านัน)

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า
420.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

11 ก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 344,000   แยกถนนเทศบาล 4 กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
เมืองสระแก้ว ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

##

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

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.

12 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 484,000   แยกถนนเทศบาล 17 กองช่าง
แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 4 ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน  195 ท่อน ซอย 4 
(ซอยข้าง สวท.) พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 14 บ่อ (ซอยข้าง สวท.)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

13 ก่อสร้างถนนว่ิงออกก าลังกาย ด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 229,000   รอบสระน้ า กองช่าง
คสล. รอบสระน้ าบ้านเนิน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร บ้านเนินสมบูรณ์
สมบูรณ์ ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
350.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                   4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

12



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.

14 ก่อสร้างถนนว่ิงออกก าลังกาย ด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 834,000   ถนนเทศบาล 6 กองช่าง
คสล. รอบสระน้ าหนองกะพ้อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ซอยสระไชยศรี 3

ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,110.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

13

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

รวม - - - -

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา 2 100.00 1,092,000.00 100.00 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 2 100.00 1,092,000.00    100.00

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานสาธารณสุข -  -  -  -

   3.2 แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  -

รวม  -  - -                    -

14

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 2)

  จังหวัดสระแก้ว



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 2)

  จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน -  -  -  -

รวม -  -  -  -
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
   6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
รวมท้ังส้ิน 2 100.00 1,092,000 100.00

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.
1 จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งจัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ดังน้ี 500,000     ศูนย์วิทยำศำสตร์ กองกำรศึกษำ

1. เคร่ืองบริหำรขำและข้อสะโพกแบบ กำรกีฬำ เทศบำลเมือง
ก้ำวเดิน จ ำนวน 1 เคร่ือง สระแก้ว
2. เคร่ืองเดินทนบริหำรไหล่และขำ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองเดินทนบริหำรไหล่และขำ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง
4. เคร่ืองคลำยกล้ำมเน้ือหลังออก
ก ำลังแขน จ ำนวน 1 เคร่ือง
5. เคร่ืองบริหำรขำ จ ำนวน 1 เคร่ือง
6. จักรยำนเอนป่ันออกก ำลังขำ 
จ ำนวน 1 ตัว
7. จักรยำนน่ังป่ันออกก ำลังขำ 
จ ำนวน 1 ตัว
8. เคร่ืองออกก ำลังกำยขำ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

(แบบ ผด.02)
บัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 2)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                     2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จัดซ้ือกระดำนอัจฉริยะ จัดซ้ือชุดกระดำนอัจฉริยะ จ ำนวน 4 ชุด 592,000     โรงเรียนเทศบำล1 กองกำรศึกษำ

ประกอบด้วย (หนองกะพ้ออนุสรณ์) เทศบำลเมือง
1. กระดำนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม โรงเรียนเทศบำล2 สระแก้ว
โปรเจคเตอร์ (บ้ำนลัดกะสัง)
2. เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ 
3. เคร่ืองขยำยเสียง 

(แบบ ผด.02)
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