


คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอยีดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ       
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมือง
สระแก้ว ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดตี่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1   บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด  5  ข้อ  26 สำหรับแผนการดำเนินงานน้ันมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2   วัตถุประสงค์ 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ      
มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ          
ในแผนการดำเนินงานซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการ
พัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในปัจจุบัน และอนาคต ต่อไป 
 

1.3   ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้ 

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

ดำเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทกุหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นทีข่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

 



 

2 

1.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5  ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี ้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการ
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

1.4.1 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ  และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

1.4.2  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ 

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานจึงมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กจิกรรมที่จะมี
การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่    

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  
ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี  1  บทนำ     
            ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ต่อไป 

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 เป็นแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่บ่งบอกถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ  
ระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาของเทศบาลเมอืงสระแกว้  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงาน
มีประโยชน์ต่อองค์กร  ดังนี ้
  1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  2. สามารถนำแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ในระดับต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว       
  4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพื้นที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสระแก้วกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมสร้างร่วม ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถ่ิน 
  6. การบริหารจัดการ มีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนข้ันตอนในการ
ทำงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

********************************** 



4

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศใช้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานอ่ืน

แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ



(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 5 9.09 650,000 0.97 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.82 700,000 1.04 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.82 1,500,000 2.24 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 7 12.73 2,850,000 4.25

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

    2.1 แผนงานการศึกษา 4 7.27 25,441,400 37.96 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 4 7.27 25,441,400 37.96

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 7 12.73 775,400 1.16 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 10.91 10,192,000 15.21 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    3.3 แผนงานงบกลาง 1 1.82 500,000 0.75 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 14 25.45 11,467,400 17.11

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

  เทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน้า 5



(แบบ ผด 01)

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

  เทศบำลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 14.55 2,155,000 3.22 เทศบาลเมืองสระแก้ว
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.82 15,000 0.02 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 9 16.36 2,170,000 3.24
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.64 820,000 1.22 เทศบาลเมืองสระแก้ว
    5.2 แผนงานงบกลาง 4 7.27 22,398,400 33.42 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 6 10.91 23,218,400 34.65
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 7.27 470,000 0.70 เทศบาลเมืองสระแก้ว
    6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 20.00 1,400,000 2.09 เทศบาลเมืองสระแก้ว

รวม 15 27.27 1,870,000 2.79

รวมท้ังส้ิน 55 100.00 67,017,200 100.00

หน้า 6



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 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร 520,000   เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
ดูงานในประเทศและ/หรือต่าง "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" สระแก้ว
ประเทศ โดยจัดฝึกอบรม ณ ส านักงานเทศบาลเมือง

สระแก้ว และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 7

                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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 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 50,000     เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาล กรณีครบวาระด ารงต าแหน่งหรือ สระแก้ว

เลือกต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)

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.
5 ประชุมประชาคมท้องถ่ิน ด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 40,000     เทศบาลเมือง กองยุทธศาสตร์

เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ สระแก้ว และงบประมาณ
ท้องถ่ิน ของประชาชนครบทุกชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 9

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565



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 ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา 700,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ศักยภาพให้แก่อาสาสมัครท้องถ่ิน สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
(อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว รักษ์โลก(อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 10

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                  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 ต่อเติมอาคารส านักงาน ต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล 1,500,000   เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว ขนาด 6 x 7.50 เมตร สระแก้ว
จ านวน 2 ช้ัน หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตางรางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

                  1.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 11



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 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 953,400       ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา

เมืองสระแก้ว กลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน เมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง
อนุบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 9,340,800    โรงเรียน กองการศึกษา
วัดสระแก้ว กลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง

อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว

หน้า 12

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                  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.
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,352,600     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
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

หน้า 13

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

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) 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
8) ค่าปัจจัยพ้ินฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน
9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
10) ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.
11) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 14

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับ 6,794,600    -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. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
                  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

หน้า 15

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ ฝึกอบรมผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม เช่น 90,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ยาเสพติด อสม. นักเรียน คณะกรรมการชุมชน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้และตระหนักถึงพิษภัย
อันตรายร้ายแรง ของยาเสพติด รู้เท่าทัน
สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบันและ
สามารถป้องกันตนเอง บุตรหลานและ
เพ่ือนบ้านไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของยาเสพติด

2 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการ 40,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
อาหาร สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ร้านจ าหน่ายอาหาร หาบเร่ แผงลอย
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารใน
ตลาดสด นักเรียนผู้จ าหน่ายอาหาร
ในโรงเรียน อสม. และประชาชนท่ัวไป

หน้า 16

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด 10,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สระแก้ว เพ่ือด าเนินการด้านการป้องกัน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ 59,500 เทศบาล กองสาธารณสุข
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุม เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 17

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการพระราชด าริ อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 420,000    เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ 20,000 บาท ในการขับ
เคล่ือนโครงการฯ กิจกรรมต่างๆให้
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพ้ืนท่ี

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ จ้างส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์โครงการ 11,900 เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย- กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หน้า 18

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 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.
7 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่ อาสาสมัคร 144,000    เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
พ่ึงพิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จ านวน 2 คน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
6,000 บาท

หน้า 19

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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 ปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมสระน้ า 4,000          เทศบาลเมือง กองช่าง

หนองกะพ้อ ชุมชนเมืองย่อยท่ี 21 สระแก้ว
จ านวน 2,000 กล้า

2 ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหาร เพ่ือฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการ 100,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
จัดการขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R บริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี ให้แก่  สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

แกนน าชุมชน เยาวชน และ
ประชาชนท้ัง 21 ชุมชน และ
ส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนโดยใช้
หลัก 3R

                     3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน้า 20



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 จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะ จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะ 4,100,000   เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

มูลฝอยแบบครบวงจร มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว

4 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จ้างเหมาบริการงานรักษา 3,720,000   เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ความสะอาดถนนในเขตเทศบาล สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เมืองสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดถนน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

 

หน้า 21

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 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.
5 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการงานเก็บ ขนขยะ 2,160,000   เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

และส่ิงปฏิกูลในเขต มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเทศบาลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

6 จ้างเหมาบริการพนักงาน จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 108,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข
ขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

หมายเลข ทะเบียน 8068 สระแก้ว
เพ่ือให้บริการปฏิบัติงานติดต่อ
ส่วนราชการและงานอ่ืนๆ ตามอ านาจ
หน้าท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 22

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6 10,192,000 



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 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กองทุน 500,000      เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม
(สปสช.) สระแก้ว ส าหรับการจัดบริการ

สาธารณสุข ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 5 ด้าน

หน้า 23

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     3.3 แผนงำนงบกลำง



1 500,000      



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 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายใน 207,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 33/4

เทศบาล 33/4 ซอยข้างหอสมุดจังหวัด ซอยข้างหอสมุด
สระแก้ว ต่อจากของเดิมไปสุดซอย จังหวัดสระแก้ว
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค 

เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 24

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
3 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 224,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน สุวรรณศร ซอยข้าง
สุวรรณศร ซอยข้างร้านสระแก้วเชียงกง ร้านสระแก้วเชียงกง
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

4 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 160,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6 ซอยตรง

เทศบาล 6 ซอยตรงข้ามโรงน ้าแข็งวารีเทพ ข้ามโรงน ้าแข็งวารีเทพ
(ทางเข้าศาลาประชาคมชุมชนเมืองย่อย
ท่ี 20) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค 
เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 25

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
5 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 218,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6 
เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ต่อจากของ ซอยสระไชยศรี 1 
เดิมถึงสุดซอย) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

6 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 172,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6

เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 (ต่อจากของ ซอยสระไชยศรี 3 
เดิมถึงสุดซอย) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

หน้า 26

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

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.
7 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 199,000 บริเวณแยก กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน ถนนเทศบาล 8 
เทศบาล 8 (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวา) (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวา)
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

8 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 23 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 970,000 ถนนเทศบาล 23 กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 280 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 19 บ่อ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 27

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(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 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และ 15,000        เทศบาล กองสวัสดิการ

พอเพียง มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ เมืองสระแก้ว สังคม
ดูแลรักษาแหล่งน ้าในชุมชน
จ้านวน 60 คน

                     4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน้า 28

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายใน 207,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 33/4

เทศบาล 33/4 ซอยข้างหอสมุดจังหวัด ซอยข้างหอสมุด
สระแก้ว ต่อจากของเดิมไปสุดซอย จังหวัดสระแก้ว
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค 

เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 24

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
3 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 224,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน สุวรรณศร ซอยข้าง
สุวรรณศร ซอยข้างร้านสระแก้วเชียงกง ร้านสระแก้วเชียงกง
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

4 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 160,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6 ซอยตรง

เทศบาล 6 ซอยตรงข้ามโรงน ้าแข็งวารีเทพ ข้ามโรงน ้าแข็งวารีเทพ
(ทางเข้าศาลาประชาคมชุมชนเมืองย่อย
ท่ี 20) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค 
เขต 1

                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 25

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
5 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 218,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6 
เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ต่อจากของ ซอยสระไชยศรี 1 
เดิมถึงสุดซอย) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

6 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 172,000 บริเวณแยกถนน กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน เทศบาล 6

เทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 (ต่อจากของ ซอยสระไชยศรี 3 
เดิมถึงสุดซอย) 
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

หน้า 26

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

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.
7 ขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาขยายเขตจ้าหน่ายระบบน ้าประปาภายในเขต 199,000 บริเวณแยก กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนน ถนนเทศบาล 8 
เทศบาล 8 (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวา) (ซอยต้นโพธ์ิ ฝ่ังขวา)
ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

8 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 23 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 970,000 ถนนเทศบาล 23 กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ้านวน 280 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน 19 บ่อ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
                     4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

หน้า 27

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(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 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และ 15,000        เทศบาล กองสวัสดิการ

พอเพียง มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และ เมืองสระแก้ว สังคม
ดูแลรักษาแหล่งน ้าในชุมชน
จ้านวน 60 คน

                     4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน้า 28

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 800,000      เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

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

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

                     5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 29



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.
๑ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสร้างหลักประกัน ๑๘,๑๘๙,๖๐๐ เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ

รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ ๖๐ ปี สระแก้ว สังคม
ข้ึนไป

๒ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ๓,๘๗๖,๐๐๐ เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สระแก้ว สังคม

หน้า 30

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
                     5.2 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
๓ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้มี ๑๓๒,๐๐๐ เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ

รายได้ในการด ารงชีพ สระแก้ว สังคม

๔ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กองทุน ๒๐๐,๘๐๐ เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชน จ านวน ๑ กองทุน สระแก้ว สังคม

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 31

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

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 320,000      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

หน้า 32

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน



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 80,000        เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สระแก้ว
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 ชุมชน 21 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น
บ้านคลองจาน

4 ฝึกอบรมอาชีพชุมชน จัดฝึกอบรมอาชีพ แก่ สตรี เยาวชน 50,000        เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยท่ี 6, 9 ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชน สระแก้ว
และ 12 ผู้สนใจ จ านวน 1 คร้ัง
(บ้านชาติเจริญ, บ้านหลังสุข
ศาลา และบ้านคลองจาน)

หน้า 33

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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
ฯลฯ

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

ฯลฯ สระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

หน้า 34



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
ฯลฯ

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดสถานท่ีและเวที 250,000      อาคารอเนกประสงค์ กองการศึกษา
 -ของขวัญและของรางวัล เพ่ือการกีฬาและ เทศบาลเมือง
ฯลฯ สันทนาการ สระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 35

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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
ฯลฯ สระแก้ว

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

 - สรงน้ าพระภิกษุสงฆ์ สระแก้ว
 - รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ
 - จัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

หน้า 36



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  2565  -ค่าตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ ปางสีดา อ.เมือง เทศบาลเมือง
 -ค่าจัดท าหุ่นผีเส้ือ จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว
 -ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และบริเวณหน้า อบจ.
ฯลฯ สระแก้ว (หลังเก่า)

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

พรรษา จัดประกวดขบวนแห่เทียน สระแก้ว
พรรษาของแต่ละชุมชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
                     6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

หน้า 37

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาพนักงาน ในสังกัด 100,000      เทศบาลในเขต กองการศึกษา

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง
สระแก้ว

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

อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท (บ้านลัดกะสัง)

หน้า 38

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
11 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000      จังหวัด กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการ ค่าส่ิงของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ท่ีเป็นเจ้าภาพ เทศบาลเมือง
แห่งประเทศไทย อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็น ค่าส่ิงของต่าง ๆ จัดการแข่งขัน สระแก้ว

ค่าจ้าง เช่น ค่าชุดนักกีฬา 
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง ฯลฯ ตลอดค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

หน้า 39

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV จัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล 500,000     เทศบาลเมือง ส านักปลัด

ในเขตชุมชนเทศบาลเมือง เมืองสระแก้ว  จ านวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว)  สระแก้ว เทศบาล
สระแก้ว แต่ละชุด  ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder)
แบบ 24 ช่อง  จ านวน 1 เคร่ือง
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 
คงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย  จ านวน 24 ตัว
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(Poe L2 Switch)  ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 2 เคร่ือง
4. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
จ านวน 1 เคร่ือง
5. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์  ขนาด 19 น้ิว 
15 U แบบต้ังพ้ืนมีถาดอุปกรณ์ มีพัดลม 
ระบายความร้อน  จ านวน 1 ตู้

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                 1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 40



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. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single 500,000     เทศบาลเมือง ส านักปลัด
mode Outdoor 6 Core สระแก้ว เทศบาล
(ความยาวตามแผนผังท่ีก าหนดจุดติดต้ังกล้อง)
7. สาย UTP.5E.Outdoor
(ยาวตามแผนผังท่ีก าหนดจุดติดต้ังกล้อง)
8. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART 
TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

2 จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ 500,000     เทศบาลเมือง ส านักปลัด
แบบอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) จ านวน 4 ชุด สระแก้ว เทศบาล
ชนิดสะพายหลัง (SCBA) แต่ละชุด ประกอบด้วย ถังบรรจุอากาศ

ชุดสะพายหลัง หน้ากากชนิดเต็มหน้า
ชุดควบคุมแรงดัน ระบบสัญญาณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 41

จ ำนวนบัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร
                 1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

(แบบ ผด.02/1)



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 42

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นสวน 1,100,000     สวนสาธารณะ กองช่าง

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ สาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ พร้อมติดต้ัง สระแก้ว-สระขวัญ
ประกอบด้วย
1. ชุดผจญภัยหนูน้อยในโลกกว้าง 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 6,500 มิลลิเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร 
2. บ้านในฝัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
5,200 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
6,500 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
3,000 มิลลิเมตร
3. สถานีสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 850 มิลลิเมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

หน้า 43

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                    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.
2 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 75,000          เทศบาล กองช่าง

ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เมืองสระแก้ว
จ านวน 5 ชุด

3 จัดซ้ือรถกระเช้าอเนกประสงค์ จัดซ้ือรถยนต์กระเช้าอเนกประสงค์ 3,300,000     เทศบาล กองช่าง
พร้อมชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส ส าหรับ เมืองสระแก้ว
ท างานในท่ีสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร 
จ านวน 1 คัน

หน้า 44

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

                    1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 กิจกรรมการเย่ียมบ้าน กิจกรรมการเย่ียมบ้าน เป็นเคร่ืองมือ ๐ เทศบาลเมือง กองสาธารณสุข

ส าคัญอีกอย่างหน่ึงไม่แพ้เคร่ืองมือ สระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ทางการแพทย์ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิด ร่วมกับ

การสร้างและการดูแลสุขภาพ ใช้ได้ใน รพร.สระแก้ว

ทุกกรณี ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น

 - เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ

 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

 - เย่ียมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพ

 - เย่ียมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด

 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

 - เย่ียมบ้านผู้ป่วยเอดส์

 - เย่ียมบ้านผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด

 - เย่ียมบ้านกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไป

ฯลฯ

หน้า 45

(แบบ ผด.02)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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.
2 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของ ๐ โรงเรียนและ กองสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่ิงแวดล้อม

และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล ร่วมกับ

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว รพร.สระแก้ว

ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การประเมิน และ 

พัฒนาการ การคัดกรองภาวะโลหิตจาง รพ.สต.ท่าเกษม

การตรวจหู ตรวจตา ตรวจการได้ยิน

การตรวจเหา ตรวจฟัน การให้ภูมิคุ้มกันโรค

การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เป็นต้น

3 กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพ ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน ๐ รพร.สระแก้ว กองสาธารณสุข

อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นการประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ และส่ิงแวดล้อม

ทักษะการให้บริการต่างๆ แก่ อสม. ร่วมกับ

รพร.สระแก้ว

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน้า 46

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม เป็นการเย่ียมติดตามการปฏิบัติงานของ ๐ ศสมช.ในเขต กองสาธารณสุข

การปฏิบัติงานของ อสม. ใน ศสมช. อสม.ในแต่ละ ศสมช. เพ่ือนิเทศ ติดตาม เทศบาล และส่ิงแวดล้อม

และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เมืองสระแก้ว ร่วมกับ

รพร.สระแก้ว

5 กิจกรรมการรักษาโรคเบ้ืองต้น เป็นการให้บริการด้านการรักษาเบ้ืองต้น ๐ เทศบาล กองสาธารณสุข

แก่ประชาชนท่ีมารับบริการท่ี เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง และ ร่วมกับ

สระแก้ว และการรักษาเบ้ืองต้นในชุมชน ชุมชนต่างๆ ในเขต รพร.สระแก้ว

เทศบาล

เมืองสระแก้ว

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

หน้า 47

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 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.
6 กิจกรรมการบริการคลีนิคผู้ป่วยโรคเร้ือรังเป็นการร่วมให้บริการ โดยร่วมกับ ๐ เทศบาล กองสาธารณสุข

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงงานศูนย์บริการสาธารณสุข  เจ้าหน้าท่ีจาก เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

และโรคไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ ร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพร.สระแก้วและ

ต าบลท่าเกษม ในการให้บริการคลีนิคผู้ป่วย รพ.สต.ท่าเกษม

โรคเร้ือรังทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน

7 การด าเนินงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๐ เทศบาล กองสาธารณสุข

โรคเอดส์ ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อ เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

แก่ประชาชนในชุมชนเด็กนักเรียน ร่วมกับ

เน้นการป้องกันผู้ติดเช้ือรายใหม่ รพร.สระแก้ว

หน้า 48

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565



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 โครงการดูแลผู้ป่วยและประชาชน ออกเย่ียมบ้านร่วมกับ รพร.สระแก้ว ๐ เทศบาล กองสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียงแบบองค์รวม 5 กลุ่ม  และ รพ.สต.ท่าเกษมเพ่ือให้ผู้ป่วย เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย (Home ward)  และประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแล ร่วมกับ

ท่ีบ้านและส่งสริมให้เกิดการท างานแบบ รพร.สระแก้ว

มีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีองค์กรท้องถ่ิน

โดยการน าพยาบาลวิชาชีพ จิตอาสา

แกนน าสุขภาพครอบครัวกลุ่มอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ (care give )อสม
และองค์กรสุขภาพประชาชนและองค์กร

สุขภาพประชาชนต่างๆในชุมชนท่ีมี

ความพร้อมและต้องการท างานร่วมกัน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 49

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565



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 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและควบคุม ๐ เทศบาล กองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในชุมชนพ้ืนท่ีเขตเทศบาล เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

ท้ัง 21 ชุมชน รวมโรงเรียน และวัด ดังน้ี ร่วมกับ

1. พ่นสารเคมีหมอกควัน รพร.สระแก้ว

2. ส ารวจท าลายภาชนะน้ าขัง

3. รณรงค์ก าลังลูกน้ ายุงลาย  โดยวิธี

    5ป 1ข
4. หยอดทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย

10 ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ๐ ทุกชุมชนในเขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคต่างๆรวมถึงการเตรียม เมืองสระแก้วท้ัง 21 ชุมชน เทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่อโรค ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือ เมืองสระแก้ว (กองทุนหลัก

อุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน ไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดใหญ่ ประกันสุขภาพ

โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ เทศบาล

และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เมืองสระแก้ว)

แก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่แก่ประชาชน

เทศบำลเมืองสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 50

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565



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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจหาสาร ๐ -อาคารอนกประสงค์ กองสาธารณสุข
ยาเสพติด กิจกรรมการตรวจปัสสาวะ เสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะจาก เพ่ือการกีฬาและ และส่ิงแวดล้อม
ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนิน สันทนาการเทศบาล และหน่วยงานท่ี

กิจกรรมการตรวจปัสสาวะผู้บริหาร เมืองสระแก้ว เก่ียวข้อง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า - ชุมชนเมืองย่อย
และพนักงานจ้าง และชุมชนในเขต ในเขตเทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว

12 การส ารวจสภาพปัญหายา การจ าแนกสถานะชุมชนด้านยา 0 เทศบาล กองสาธารณสุข
เสพติดในชุมชน เสพติดชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 - 21 เมืองสระแก้ว และส่ิงแวดล้อม

เทศบำลเมืองสระแก้ว

หน้า 51

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและ ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษ 0 ในเขตเทศบาล ส านักงานปศุสัตว์

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ สุนัขบ้า เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ ส านักงานปศุสัตว์
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ อ าเภอเมืองสระแก้ว
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัตน วรขัตติยราชนารี

2 โครงการความร่วมมือรณรงค์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดท าหมัน 0 ในเขตเทศบาล ส านักงานปศุสัตว์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอเมืองสระแก้ว

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน้า 52

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการวันป้องกันโรค จัดกิจกรรมพิธีเปิดฯ ฉีดวัคซีน 0 ในเขตเทศบาล ส านักงานปศุสัตว์

พิษสุนัขบ้าโลก WORLD RABIES DAY พิษสุนัขบ้า ผ่าตัดท าหมัน เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอเมืองสระแก้ว

หน้า 53

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมอบรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 17,320     ห้องประชุม กลุ่มงาน

"ยากันล้ม" ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีความ เมืองสระแก้วท่ีมีความเส่ียงโรคข้อ  รพร.สระแก้ว เวชกรรมสังคม
เส่ียงโรคข้อเข่าเส่ือม เขตเทศบาล เข่าเส่ือม ให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีท า รพร.สระแก้ว
เมืองสระแก้ว ปีงบประมาณ ให้เกิดการหกล้ม เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมี
พ.ศ. 2565 ความเส่ียงโรคข้อเข่าเส่ือมมีความรู้ 

เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน
การหกล้ม ลดอันตรายการเกิดภาวะ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

2 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ คัดกรองภาวะสุขภาพท้ัง 10 เร่ือง 41,910     ศาลาอเนกประสงค์ กลุ่มงาน
ผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในชุมชนเขตเทศบาล เวชกรรมสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมืองสระแก้ว รพร.สระแก้ว

                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูความรู้ 23,920     ห้องประชุม กลุ่มงาน

ฟ้ืนฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง  รพร.สระแก้ว เวชกรรมสังคม
เทศบาลเมืองสระแก้ว ปีงบประมาณ สระแก้ว รพร.สระแก้ว
พ.ศ. 2565

4 โครงการค้นหากลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียน กิจกรรมท่ี 1 มีการตรวจน้ าตาล 31,652     ศาลาอเนกประสงค์ กลุ่มงาน
ลดเส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จากการเจาะปลายน้ิว เพ่ือค้นหาความ ในชุมชนเขตเทศบาล เวชกรรมสังคม
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เส่ียงโรคเบาหวาน การตรวจวัด เมืองสระแก้ว รพร.สระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความดันโลหิตเพ่ือค้นหาความเส่ียง

โรคความดันโลหิตสูง
กิจกรรมท่ี 2 มีการให้ความรู้แก่
กลุ่มเส่ียงและตรวจน้ าตาลและวัด
ความดันช้ า

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีไทย กิจกรรม 7,040       ห้องประชุม กลุ่มงาน

ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็ง 1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เก่ียวกับ  รพร.สระแก้ว เวชกรรมสังคม
ปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมาดลูก และคลินิกหมอ รพร.สระแก้ว
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 2. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ครอบครัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ตรวจคัดกรอง

6 โครงการอบรมและเย่ียมบ้านส่งเสริม กิจกรรม 24,940     ชุมชนเขตเทศบาล กลุ่มงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 1. อบรมแกนน าอนามัยแม่และเด็ก เมืองสระแก้ว เวชกรรมสังคม
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 2. เย่ียมบ้านเด็ก หญิงต้ังครรภ์ และ รพร.สระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หญิงหลังคลอด

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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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.
7 โครงการอบรมครอบครัววัยรุ่น อบรมครอบครัวของวัยรุ่นให้มีความรู้ 23,640     ห้องประชุม กลุ่มงาน

ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เร่ืองเพศศึกษารอบด้าน เข้าใจการท่ี  รพร.สระแก้ว เวชกรรมสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดกับวัยรุ่น พร้อมท้ังหาแนวทาง รพร.สระแก้ว

แก้ไขปัญหาร่วมกัน

(แบบ ผด.02)
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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เทศบำลเมืองสระแก้ว/หน่วยงำน : โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
                     3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565


