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คำนำ 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติว่า ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน         
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก บัญญัติให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เทศบาลเมืองสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  จะเป็นอีกหนึ่ งช่องทางที่ ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ             
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
**************************** 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 253          
ซึ่งบัญญัติว่า ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย      
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล     
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำต่อผล
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision)  

  "เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการและ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
สระแก้ว จึงถูกกำหนดให้มีเนื้อหาและทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนที ่โดยมีกรอบแห่งอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลเป็นกลไกกำหนดทิศทาง จำนวน 6 ด้าน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 3) กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
   2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
   3. แนวทางการพัฒนาด้านการคลังและงบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   2. แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค  
   3. แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และการจราจร  
   2. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร จัดการน้ำ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   2. แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม 
   2. แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 
 (1) จำนวนแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่อนุมัติใน     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  

  เพ่ือดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 53,750,600 บาท 
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน      
โครงการ 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ            
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ 9 2,111,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 5 27,978,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 14,287,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 6,332,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 3 720,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 15 2,322,400 

รวม 63 53,750,600 
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 (2) รายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 

1 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 

211,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์
ความรู้เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้ดีขึ้น 

- 

2 ออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ 

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลได้รับรู้ปัญหา ความ
ต้องการ สร้างความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประชาชน 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19) 

3 จัดงานวันเทศบาล  10,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึง
ความสำคัญของวนัเทศบาล  

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19) 

4 การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

600,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ครบ
จำนวนตามที่ได้รับการเลือกตั้ง 

- 

5 ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

ดำเนินการจัดประชุมประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนนำมา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- 

6 จัดทำวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัตงิาน
เทศบาล เมืองสระแก้ว  

100,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

ประชาสัมพนัธ์ผลงานของ
เทศบาลและใช้เปน็ข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานของ
ประชาชนกับส่วนราชการ  

- 

7 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

350,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้
งานจากหน่วยงานแห่งอื่นและ
นำมาปรับใช้ในการดำเนนิงาน
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19) 

8 ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ทม.สระแก้ว 

270,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19)             

9 ก่อสร้างโรงจอดรถ 
สำนักงานเทศบาล        
เมืองสระแก้ว 

500,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

มีสถานทีส่ำหรับจอดรถเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

300,000 กอง
การศึกษา 

มีสถานทีส่ำหรับใช้การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้จัดการ
เรียนการสอน 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ   
(COVID 19) 

11 สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการ 
บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการ  
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ได้แก่ ศพด.1 - 4 และ 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 2 

10,699,700 กอง
การศึกษา 

เด็กนักเรียนมีการศึกษาที่ดีมี
คุณภาพและเปน็การแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง ช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ยของ
ครอบครัว 

- 

12 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัดเทศบาล, ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก,ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจงัหวัดสระแก้ว 

7,086,500 กอง
การศึกษา 

เด็กนักเรียนได้ดื่มตลอดทั้งปีทำ
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
พัฒนาการที่สมบูรณ ์

- 

13 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนบุาล
เมืองสระแก้ว 

925,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัสำหรับเด็ก
นักเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 

- 

14 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนบุาล
วัดสระแก้ว 

8,967,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัสำหรับเด็ก
นักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 

- 

 

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

15 ป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดประจำปี          
งบประมาณพ.ศ. 2564 

10,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   
(COVID 19) 

16 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

420,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนนุให้คณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อจัดทำโครงการตาม 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข    
ในพื้นที ่

- 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

17 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

90,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้รับรูแ้ละตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ   
(COVID 19) 

18 อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

40,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย     
ผู้จำหนา่ยอาหารในตลาดสด 
และในโรงเรียนฯได้รับความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูก
สุขอนามัย 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   
(COVID 19) 

19 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ือง
การบริหารจัดการขยะที่    
ถูกวิธี โดยกิจกรรม 3 R 

80,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนทั้ง 21 ชุมชนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธ ี

 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   
(COVID 19) 

20 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 

4,000 กองช่าง เพื่อป้องกันการชะลา้งและการ
พังทลายของหน้าดินเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพืน้ที่
การปลูกหญ้าแฝกให้มากข้ึน 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19) 

21 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

500,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมืองสระแก้ว สำหรับ
การจัดบริการสาธารณสุข ฯ 

- 

22 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณธิานศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 

90,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการฉีดวัคซนีป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้
ให้แก่ สุนัขและแมว ทั้งที่มี
เจ้าของ และไม่มีเจ้าของในพืน้ที่ 

- 

23 ปรับปรุงระบบบำบัดนำ้เสีย
ภายในบริเวณอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมือง 
สระแก้ว 

500,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระบบบำบัดนำ้เสียได้รบัการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค(COVID 19) 



6 
 

 
 

ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

24 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อการกีฬา
และสันทนาการ 

800,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

อาคารอเนกประสงค์ได้รบัการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการ
จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน 

25 จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

4,084,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยฯ 

- 

26 จ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

3,703,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ถนนสาธารณะได้รับการดูแล 
รักษาความสะอาด 

- 

27 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลในเขต    
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

1,986,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่เทศบาล เพื่อไป
กำจัด ดำเนนิการโดยถูกวิธ ี

- 

28 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า     
ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความ
สะอาดทีส่าธารณะ 

1,980,000 กองช่าง พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
ได้รับการดูแล รักษาให้สะอาด
สวยงาม 

- 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

29 ก่อสร้างถนน คสล.         
ถนนเทศบาล 3 ซอย 3  

379,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

30 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 31 ซอย 1 

800,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

 

31 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 1 

720,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

32 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน 
เทศบาล 14 เชื่อม 18  

436,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

33 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน 
เทศบาล 25 (แยกเข้าสระ
น้ำหนองกะพ้อ)  

277,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

34 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน
หนองนกเขา ซอย 22 (ข้าง
โรงเห็ด)  

377,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

35 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน 
เทศบาล 26 (ข้างบา้น
ดาบอ๊อด)  

682,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

36 ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 7  

312,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- 

37 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง 
ศาลากลางบ้านหลังสุขศาลา 

254,000 กองช่าง มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

38 ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำ 
ประปาภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว-
สระขวัญ 1 

360,000 กองช่าง ครัวเร่ืองในชุมชนมีนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค – บรโิภค 
เพิ่มข้ึนและทั่วถึง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

39 ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำ 
ประปาภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 18   สวนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9) 

160,000 กองช่าง ครัวเร่ืองในชุมชนมีนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค – บรโิภค 
เพิ่มข้ึนและทั่วถึง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

40 ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำ 
ประปาภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์) 

325,000 กองช่าง ครัวเร่ืองในชุมชนมีนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค – บรโิภค 
เพิ่มข้ึนและทั่วถึง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID 19 

41 ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำ 
ประปาภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (บริเวณแยก
ถนนเทศบาล 6) 

430,000 กองช่าง ครัวเร่ืองในชุมชนมีนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค – บรโิภค 
เพิ่มข้ึนและทั่วถึง 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID 19 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

42 ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้
ในสวนสาธารณะสระแก้ว - 
สระขวัญ 

500,000 กองช่าง มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน
โดยทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ถึง
ประวัติความเปน็มาของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ/
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ ์

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 

43 ก่อสร้างป้ายโครงการสวน 
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธบีรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  

300,000 กองช่าง เสวนสาธารณะ สระแก้ว- สระ
ขวัญ มีความสวยงาม เหมาะสม 
และสมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 

44 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
สระแก้ว  

5,000 กองช่าง ดำเนินการประเมินผลและ
ปรับปรุงกฎกระทรวงผงัเมือง
รวมเมืองสระแก้ว 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID 19 

45 พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อ
การเกษตรพอเพียง 

15,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอในการ
ทำการเกษตร และมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
แหล่งน้ำ 

ยกเลิกการ
ดำเนินงาน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
COVID 19 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

46 ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ  

500,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผู้สูงอายไุด้รับการพฒันา        
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 

47 ให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ด้านการสง่เสริมและพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

200,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือใน
การดำรงชีพ และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 

48 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแล 
สุขภาพและการพฒันา 
คุณภาพชีวิตของคนพิการ  

20,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผู้พิการได้รับการเสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวมทัง้ 
ร่างกายและจิตใจ 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   
COVID 19 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

49 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ  
กรรมการพัฒนาสตรชีุมชน  

312,400 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
และทักษะ สำหรับใช้ในการ
ดำเนินงาน 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

50 พัฒนาเด็กและเยาวชน  20,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เด็กและเยาวชนได้รับการการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ความสามารถ 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

51 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
คณะกรรมการชุมชน  

300,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เคณะกรรมการชุมชนได้รบั 
ความรู ้ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯ  

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

52 ฝึกอบรมอาชีพชุมชน  100,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ สามารถนำไป
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

53 แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัด 
สระแก้ว 

100,000 กอง
การศึกษา 

งคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ
และพนักงานเทศบาล ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 

54 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น 

200,000 กอง
การศึกษา 

นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้รับ
การพัฒนาทักษะดา้นการกีฬา 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

55 จัดงานสืบสานประเพณี   
ลอยกระทง 

200,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีของไทย และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่มีคุณค่า
ให้คงอยู่สืบไป 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

56 จัดงานสืบสานประเพณี       
วันสงกรานต ์

350,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีของไทย และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่มีคุณค่า
ให้คงอยู่สืบไป 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019COVID 19 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ ์ ปัญหาอุปสรรค 

57 จัดงานสืบสานประเพณี       
วันขึ้นปีใหม ่

50,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีของไทย และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่มีคุณค่า
ให้คงอยู่สืบไป 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

58 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

30,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

59 จัดงานสืบสานประเพณี    
แห่เทียนพรรษา 

50,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมสบืสาน
ประเพณีของไทย และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่มีคุณค่า
ให้คงอยู่สืบไป 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

60 สมโภชศาลหลักเมือง    
จังหวัดสระแก้ว 

100,000 กอง
การศึกษา 

ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลอง
ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพ
บูชาของประชาชนในจังหวัด 

- 

61 เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 60,000 กอง
การศึกษา 

สถานทีท่่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ ให้แก่คนทั่วไป
ได้รับรู ้

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

62 วันเด็กแห่งชาต ิ 250,000 กอง
การศึกษา 

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมได้ละ
เล่นกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความ 
รัก สามัคคี เรียนรูร้ะเบียบวินัย
อันดีและประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของเด็กที่จะ
เติบโตเป็นอนาคตของชาติ 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 

63 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด    
เด็กและเยาวชน           
นอกสถานศึกษา 

200,000 กอง
การศึกษา 

เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา ได้รับความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด 

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 
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 (3) การใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 39,217,576.49 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 4 803,725.50 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 4 22,453,606.76 
3. การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 12,636,200.00 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 3,271,244.23 
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน - - 
6. การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 52,800 

รวม 23 39,217,576.49 

 (4) รายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ทีไ่ด้ดำเนินการ
และใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ลำ  
ดับ 

โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ/เพิ่มเติม 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา       

ดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
211,000 203,180 7,820 

2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000 3,330 36,670 

3 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

600,000 499,215.50 100,784.50 

4 จัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว  

100,000 98,000 2,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
10,699,700 7,733,456 2,966,244 

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  7,086,500 5,541,079.76 1,545,420.24 
7 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 925,000 922,660 2,340 
8 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 8,967,000 8,256,411 710,589 

การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ         

ในระดับท้องถิ่น 
500,000 406,200 93,800 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์     
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ 

90,000 57,000 33,000 
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ลำ  
ดับ 

โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ/เพิ่มเติม 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

11 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 420,000 420,000 0 
12 จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร ทม.สระแก้ว 
4,084,000 4,084,000 0 

13 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน      
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

3,703,000 3,703,000 0 

14 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

1,986,000 1,986,000 0 

15 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและทำความสะอาดที่
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองระแก้ว 

1,980,000 1,980,000 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล    

3 ซอย 3 
379,000 379,000 0 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31 
ซอย 1 

800,000 705,000 95,000 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล   
5 ซอย 1 

720,000 645,000 75,000 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 
14 เชื่อม 18 

436,000.00 436,000 0 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 25 (แยกเข้าสระน้ำหนองกะพ้อ) 

277,000 276,244.23 755.77 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 26 (ข้างบ้านดาบอ๊อด) 

682,000 570,000 112,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 7 

312,000 260,000 52,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
23 โครงการสมโภชศาลหลักเมืองสระแก้ว 52,800 52,800 0 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 45,051,000 39,217,576.49 5,833,423.51 
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 (5) รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำ
ดับ 

โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิต           
ของโครงการ) 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 4 

30,700 30,700 0 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
 

ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 3 

30,700 30,700 0 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถนน 
ASPHALT 
CONCRETE              
สายบ้านลัดกะสัง 

ปรับปรุงผิวจราจรASPHALT 
CONCRETE                 
ตอนที่ 1                     
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร      
ยาว 1,668 เมตร            
หนา 0.05 เมตร          
ตอนที่ 2                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 323 เมตร              
หนา 0.05 เมตร         
ตอนที่ 3                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 168 เมตร              
หนา 0.05 เมตร         
ตอนที่ 4                      
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 307 เมตร               
หนา 0.05 เมตร              
หรือมีพ้ืนผิวจราจรรวมกัน     
ไม่น้อยกว่า 13,300 ตร.ม. 

6,000,000 5,895,317.09 104,682.91 

4 ปรับปรุงรถขุดตัก
ตีนตะขาบ 

ปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ 
ทะเบียน ตค 4476 สก. 

489,800 432,200 57,600 
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ลำ
ดับ 

โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิต           
ของโครงการ) 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE    
ถนนหนองนกเขา
ฝั่งขวา           
ซอย 14 

ซอย 16 

ซอย 18 

ซอย 20  

ซอย 22 

ปรับปรุงผิวจราจรASPHALT 
CONCRETE                  

ตอนที่ 1                      
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร         
ยาว 975 เมตร               
หนา 0.05 เมตร           

ตอนที่ 2                     
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร         
ยาว 145 เมตร               
หนา 0.05 เมตร         

ตอนที่ 3                      
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 208 เมตร               
หนา 0.05 เมตร          

ตอนที่ 4                      
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 210 เมตร               
หนา 0.05 เมตร    

ตอนที่ 5                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 287 เมตร               
หนา 0.05 เมตร           

ตอนที่ 6                     
ขนาดกว้าง 2.50–4 เมตร         
ยาว 496 เมตร               
หนา 0.05 เมตร           

ตอนที่ 7                      
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร         
ยาว 660 เมตร               
หนา 0.05 เมตร               

หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 13,209 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4,950,600 4,120,000 830,600 
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ลำ
ดับ 

โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิต           
ของโครงการ) 

งบประมาณ   
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE   
ถนนหนองนกเขา
ฝั่งซ้าย 

ปรับปรุงผิวจราจร
ASPHALT CONCRETE 
ขนาดกว้าง 3.50-5 เมตร 
ยาว 2,132 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 8,879 
ตร.ม. 

3,559,600 2,920,000 639,600 

รวม 6 โครงการ 15,061,400 13,428,917.09 1,632,482.91 
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ส่วนที่ 4 สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสระแก้วยังประสบปัญหา
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดสระแก้วต้องดำเนินการตามมาตรการ
การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อของจังหวัดสระแก้ว มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีลักษณะ       
เป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง อีกท้ังงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลลดลง และมาตราการการลดหย่อนภาษีของภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล       
ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ สถานทางการเงินการคลังของเทศบาลได้รับผลกระทบอย่างมาก มีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่วางไว้ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน       
ได้อย่างทั่วถึง แต่เทศบาลเมืองสระแก้ว ก็ได้ดำเนินการโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
สถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ด้วยความเหมาะสม 

  ข้อเสนอแนะ 

   เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด
อยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น  เทศบาลเมืองสระแก้วต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการ
ดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 

   ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ     
ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้โดยตรงต่อคณะผู้บริหารของเทศบาล
เมืองสระแก้ว หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาล www.sakaeocity.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 
037-241-491 ในวันและเวลาราชการ 
 
 


