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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 ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 , ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562                                                                                  

 แผนการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงแนว
ทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 27 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 6732 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนิน การตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 กำหนดแนวทาง การปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลเมืองสระแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
เทศบาลเมืองสระแก้ว (ฉบับที่ 4) จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
โทร. ๐-๓๗๒๔-๑๔๙๑ ต่อ ๒๘ 

www.sakaeocity.go.th 

http://www.sakaeocity.go.th/
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

                                     

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติม แผนการด าเนินงานฯ

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

แผนภูมิข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนการด าเนินงาน

รวบรวม โครงการ/กิจกรรม

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -

   1.2 แผนงานสาธารณสุข - - - -

รวม - - - -

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

   2.1 แผนงานการศึกษา - - - -

รวม - - - -

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานสาธารณสุข -  -  -  -

   3.2 แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  -

รวม  -  - -                    -
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 4)

  จังหวัดสระแก้ว



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลเมืองสระแก้ว  (ฉบับท่ี 4)

  จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100.00 4,938,000          100.00 เทศบำลเมืองสระแก้ว

รวม 1 100.00 4,938,000.00    100.00
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -

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

รวม  -  -  -  -
รวมท้ังส้ิน 1 100.00 4,938,000 100.00
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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 ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT 4,938,000    เทศบาลเมืองสระแก้ว กองช่าง

CONCRETE ถนนเทศบาล 10 CONCRETE 
ตอนท่ี 1 ขนาดกว้าง5.00 เมตร
ยาว 305.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 635.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนท่ี 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 738.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 

รวมกันไม่น้อยกว่า 12,748.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

4
(แบบ ผด.02)

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

เทศบำลเมืองสระแก้ว (ฉบับท่ี 4)
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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


