


ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561

*******************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผล

การดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลเมืองสระแกว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช
จาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสระแกว ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองสระแกว

"เทศบาลเมืองสระแกว เมืองแหงความนาอยู พัฒนาสูสังคมคุณภาพ"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองสระแกว
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแกวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6
ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ

ยุทธศาสตรดานการศึกษา

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน

ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน
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ง. การวางแผน

เทศบาลเมืองสระแกว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองสระแกว ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตอไป

เทศบาลเมืองสระแกว ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองสระแกว เม่ือวันท่ี
28 ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแกว

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตรดานการบริหารและการ
บริการ 26 4,255,730 24 4,075,000 24 4,075,000.00 24 4,075,000

ยุทธศาสตรดานการศึกษา 38 84,870,610 36 84,780,900 36 87,089,900 36 99,947,000

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 29 14,228,000 27 11,433,000 27 10,983,000 27 11,433,000

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 15 25,655,000 16 29,245,000 17 31,500,000 14 68,890,00

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสริม
คุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 7 17,647,100 7 19,626,750 7 21,306,750 7 23,036,750

ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวน
รวมของประชาชน 17 2,885,000 18 2,205,000 17 2,755,000 17 1,855,000

รวม 132 149,541,440.00 128 151,365,650.00 128 157,709,650.00 125 209,236,750.00

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 4 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน

2564
2563
2562
2561
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แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 4 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

จ. การจัดทาํงบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมี

โครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 47 โครงการ งบประมาณ 18,255,700 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารและการบริการ 18 2,655,000.00

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 21 14,252,700.00

2 318,000.00

- -

ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสงัคม และชุมชน 1 50,000.00

ยทุธศาสตร์ดา้นสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 980,000.00

รวม 47 18,255,700.00

0 40,000,000 80,000,000 120,000,000

ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน

2564
2563
2562
2561
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

0 5 10 15 20 25

ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน
โครงการ

โครงการ

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.00

ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค ผลผลิต

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการจัดทํา
ฐานขอมูลงานพัฒนา
ชุมชน

180,000.00 เพ่ือนําขอมูลไปใชใน
การทําแผนฯ และการ
ปฏิบัติงานดานพัฒนา
ชุมชน

จัดทําขอมูลชุมชน,กลุม,
องคกร,เครือขาย

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการจัดทํา
ฐานขอมูลงานสังคม
สงเคราะห

108,000.00 -เพ่ือนําขอมูลไปใชใน
การวางแผนและการ
ปฏิบัติงานดานสังคม
สงเคราะห
-เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดส

จัดทําขอมูลผูสูงอายุ/ผู
พิการ/ผูปวยเอดส

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการสํารวจ
เก็บขอมูลถนน
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว

138,000.00 เพ่ือใหมีขอมูลในการ
วางแผนซอมบํารุงถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว

จางเหมาบริการสํารวจ
เก็บขอมูลถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

ฝกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ

300,000.00 -เพ่ือสงเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรร-
มาภิบาล ตอตานการ
ทุจริตและพัฒนา
เครือขาย
-เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเปนตนแบบดาน
การตอตานทุจริต
-เพ่ือเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ อปท. เพ่ือ
ตานการทุจริต

นายกเทศมนตรี
ประธานสภา รองนายก
ฯ สมาชิกสภาฯ ท่ี
ปรึกษาฯ เลขาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ผูบริหาร
สถานศึกษา และ
ผูปฏิบัติงานฝาย
สนับสนุนการสอนและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
จํานวน 100 คน

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกว

108,000.00 เพ่ือปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกวและทรัพยสิน
ของทางราชการอ่ืนๆ ท่ี
อยูในบริเวณศาลหลัก
เมืองจังหวัดสระแกว

จางเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกว พ้ืนท่ีรวม
12,810 ตารางเมตร
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6. ยุทธศาสตร

ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะสระแกว-
สระขวัญ

108,000.00 เพ่ือปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
สวนสาธารณะสระแกว-
สระขวัญ และทรัพยสิน
สวนราชการท่ีอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะ

จางเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพยสินตางๆ
ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะสระแกว-
สระขวัญ พ้ืนท่ีประมาณ
75 ไร (120,000 ตาราง
เมตร)

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว

378,000.00 เพ่ือดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว

จางเหมาบริการดูแลทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกว พ้ืนท่ีชั้นท่ี 1
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร พ้ืนท่ีชั้นท่ี 2
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร พ้ืนท่ีชั้นท่ี 3
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร

8. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
พัฒนาบุคคล

180,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร และเพ่ือให
บุคลากรในหนวยงาน
สามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใชในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

จางเหมาบริการงาน
พัฒนาบุคคลดังนี้
-ทําแบบประเมินความ
ตองการฝกอบรมของ
บุคลากร
-ดําเนินการประเมิน/
สรุปผลการประเมิน
ความตองการฝกอบรม
ของบุคลากร
-จัดทําแผนพัฒนา
ผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลงานธุรการ

138,000.00 เพ่ือแบงเบาภาระงาน
ในหนาท่ีดานการบันทึก
ขอมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในการธุรการ
ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลธุรการ ดังนี้
-บันทึกขอมูลในระบบ
ขอมูลกลาง อปท.
-บันทึกขอมูลในระบบ
e-Laas
-บันทึกขอมูลเอกสารท่ี
นําเขา-ออกหอง
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ผูบริหารทุกวัน ฯลฯ

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลงานกิจการ
สภา

138,000.00 เพ่ือแบงเบาภาระงาน
ในหนาท่ีดานการบันทึก
ขอมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในงานกิจการ
สภาใหเกิดประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลงานกิจการ
สภา ดังนี้
-บันทึกขอมูลระบบ
ขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
-จัดทําทะเบียนประวัติ
ของผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล
-จัดทํางานประสานงาน
สวนราชการและกิจการ
อ่ืนของสภาเทศบาล
-ดําเนินการตางๆ
เก่ียวกับการประชุมสภา
เทศบาลเมืองสระแกว

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลงาน
ทะเบียนราษฎร

138,000.00 เพ่ือแบงเบาภาระงาน
ในหนาท่ีดานการบันทึก
ขอมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในงานทะเบียน
ราษฎร ใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน

จางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูลงาน
ทะเบียนราษฎร ดังนี้
-บันทึกขอมูลผูมารับ
บริการตามคูมือ
ประชาชนของงาน
ทะเบียนราษฎร
-บันทึกขอมูลผูมารับ
บริการตามคูมือ
ประชาชนของงานบัตร
ประจําตัวประชาชน
-บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับงาน
ทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจําตัวประชาชน
ทุกประเภทลงใน
คอมพิวเตอร

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการบันทึก
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ระบบสารสนเทศ

138,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานพัสดุและ
ทรัพยสิน ในดานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

จางเหมาบริการเพ่ือ
บันทึกขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางทุกประเภทลงใน
ระบบสารสนเทศ กรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินใหเปนปจจุบัน
จํานวน 1 คน
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13. ยุทธศาสตร

ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการบันทึก
จัดทําฐานขอมูลงาน
แผนท่ีและทะเบียน
ทรัพยสินระบบ
สารสนเทศ

138,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยสินใน
ดานของขอมูลในระบบ
สารสนเทศ

จางเหมาบริการเพ่ือ
บันทึกขอมูลทุกประเภท
ท่ีเก่ียวของกับงานแผนท่ี
และทะเบียนทรัพยสิน
ลงในระบบสารสนเทศ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินใหเปน
ปจจุบัน จํานวน 1 คน

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการจัดทํา
เอกสารและบันทึก
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
ท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ

108,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานพัสดุและทรัพยสิน
ในการควบคุมเอกสาร
อยางมีระบบ และ
ทรัพยสินตางๆ มีการ
บันทึกรายละเอียดลง
คุมไวในทะเบียน
ทรัพยสิน

จางเหมาบริการจัดทํา
เอกสารงานพัสดุใหเปน
หมวดหมู และบันทึก
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
ทุกประเภท จํานวน 1
คน

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

ประชุมประชาคม
ทองถ่ินเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน

รายได
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพ่ือรวบรวมปญหา
ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินท่ี
เกินศักยภาพของชุมชน
มาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

ดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมทองถ่ินเพ่ือ
รับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชน
ครบทุกชุมชน

16. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จัดทําวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองสระแกว

100,000.00 เพ่ือเปนขอมูลในการ
ติดตอประสานงานของ
ประชาชน สวนราชการ
ตางๆ

จัดทําวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมือง
สระแกว

17. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย

138,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารกิจกรรม
โครงการผลงานของ
เทศบาลและเรื่องราว
ตางๆเหตุการณปจจุบัน
ท่ีมีประโยชนจาก
ภายในและภายนอก
เทศบาลเมืองสระแกว
เผยแพรไปยังสวน
ราชการองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
หนวยงานชุมชน และ
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร

จางเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย ดังนี้
1.ดําเนินการจัดทํา
Spot ขอมูลขาวสาร
ตางๆเพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธขาว
กิจกรรมโครงการตางๆ
ของเทศบาลเมือง
สระแกว
2.ดําเนินการนําเสนอ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ผาน Web site ของ
เทศบาล
(www.sakaeocity.go.t
h)และFacebook
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เทศบาล

18. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการบันทึก
ขอมูลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแกว

69,000.00 - เพ่ือใหการติดตามการ
ประเมินผลแผนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนตอ
ประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ไดเปนอยางดี
- เพ่ือทราบถึงความ
ตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชน
- เพ่ือใหมีขอมูลสําหรับ
การพัฒนาทองถ่ิน

จางเหมาบริการบันทึก
ขอมูลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแกว

19. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการครูผูทํา
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนอง
กะพออนุสรณ)

180,000.00 เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนชั้น 1-3 ใหอาน
ออกเขียนไดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

จางเหมาบริการครูผูทํา
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1-3
โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ)

20. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการครูผูทํา
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ปท่ี 1-6
โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ)

180,000.00 เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการ
ใชภาษตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ใหกับ
นักเรียนไดถูกตอง ได
มาตรฐานและเปนสากล
นําไปสูการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคต

จางเหมาบริการครูผูทํา
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1-6
โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ)

21. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
ประจําโรงเรียนเทศบาล
1 (หนองกะพออนุสรณ)

108,000.00 เพ่ือจัดทําขอมูลและ
ระบบสารสนเทศและ
จัดทําขอมูลใน
โปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
(SIS) ใหเปนปจจุบัน

จางเหมาบริการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
ประจําโรงเรียนเทศบาล
1 (หนองกะพออนุสรณ)

22. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียน สวม และบริเวณ
พ้ืนท่ีอาคารระดับ
อนุบาลประจําโรงเรียน

108,000.00 เพ่ือรักษาความสะอาด
บริเวณพ้ืนท่ี จัดการ
เรียนการสอน สราง
สุขอนามัยและ
สภาพแวดลอมท่ีดี

จางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียน สวม และบริเวณ
พ้ืนท่ีอาคารระดับ
อนุบาลประจําโรงเรียน



10
เทศบาล 1 (หนอง
กะพออนุสรณ)

เทศบาล 1 (หนองกะพอ
อนุสรณ)

23. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการครูเอก
ภาษาไทย ประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให
นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจในการ
เรียนรูภาษาไทยใหอาน
ออก-เขียนได

จางเหมาบริการครูเอก
ภาษไทยประจําโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัด
กะสัง)

24. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตร ประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให
นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจ ในวิชา
คณิตศาสตร

จางเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตรประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

25. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
ระดับปฐมวัยประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนใหความคลองตัว

จางเหมาบริการพ่ีเลี่ยง
ระดับปฐมวัย ประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

26. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

108,000.00 เพ่ือใหอาคารเรียน
อาคารประกอบ อาหาร
มีความสะอาด ถูก
ลักษณะอนามัย

จางเหมาบริการทําความ
สะอาด ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัดกะ
สี)

27. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
ประจําโรงเรียนเทศบาล
2 (บานลัดกะสัง)

108,000.00 เพ่ือจัดทําขอมูลและ
ระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนทุกประเภท
จัดทําขอมูลโปรแกรม
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ (SIS) ให
เปนปจจุบัน

จางเหมาบริการจัดทํา
ขอมูลและระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน
ทุกประเภทจัดทําขอมูล
ในโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศให
เปนปจจุบัน

28. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการงาน
บรรณารักษ ประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการ
พิจารณาจัดหาหนังสือ
เขาหองสมุด ใหเลข
หมวด หมู ทําดรรชนี
บรรณานุกรม
สาระสังเขปกฤตภาค
เก็บรวมรวมสถิติตางๆ
เก่ียวกับหองสมุด
ใหบริการคนหาหนังสือ
ฯลฯ

จางเหมาบริการจัดทํา
จัดหาหนังสือเขา
หองสมุด ใหเลข หมวด
หมู ดรรชนี
บรรณานุกรม
สาระสังเขป กฤตภาค
เก็บรวบรวมสถิติตางๆ
ภายในหองสมุด ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย (บาน
ลัดกะสัง)
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29. ยุทธศาสตร

ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัย ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองสระแกว ศพด.1
(บานหนองนกเขา)

216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย

30. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดเครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ
และอาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 1 (บาน
หนองนกเขา)

108,000.00 ทําความสะอาดเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กสื่อ
อุปกรณและอาคาร
สถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกว ศูนยท่ี 1 (บาน
หนองนกเขา)

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดเครื่องเลนสื่อ
อุปกรณ อาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 1 (บาน
หนองนกเขา)

31. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกว ศพด.2 (บาน
ลัดกะสัง)

216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย

32. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดเครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ
และอาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 2 (บานลัด
กะสัง)

108,000.00 ทําความสะอาดเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก สื่อ
อุปกรณและอาคาร
สถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกว ศูนยท่ี 2 (บาน
ลัดกะสัง)

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดเครื่องเลนสื่อ
อุปกรณ อาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กศูนยท่ี 2 (บานลัดกะ
สี)

33. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแกว ศพด. 3
(บานหนองกะพอ)

216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย

34. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการบริหารการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมือง
สระแกว ไดแก ศพด.1-
4 และโรงเรียนเทศบาล
1,โรงเรียนเทศบาล 2

11,120,700.
00

เพ่ือใหเด็กมีการศึกษาท่ี
ดีและแบงเบาภาระของ
บิดา-มารดา และ
ผูปกครองประหยัด
คาใชจายของครอบครัว

เด็ก/นักเรียน ไดรับเงิน
สนับสนุนอยางท่ัวถึง
ฯลฯ

35. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดเครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ

108,000.00 ทําความสะอาดเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กสื่อ
อุปกรณและอาคาร

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดเครื่องเลนสื่อ
อุปกรณ อาคาร สถานท่ี
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และอาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 3 (บาน
หนองกะพอ)

สถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกวศูนยท่ี 3 (บาน
หนองกะพอ)

ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กศูนยท่ี 3 (บานหนอง
กะพอ)

36. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกว ศพด.4 (ตลาด
สระแกว)

216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย

จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย

37. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการทํา
ความสะอาดเครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ
และอาคาร สถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 4 (ตลาด
สระแกว)

108,000.00 ทําความสะอาดเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก สื่อ
อุปกรณ และอาคาร
สถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแกว ศูนยท่ี 4
(ตลาดสระแกว)

จางเหมาบริการทําความ
สะอาดเครื่องเลน สื่อ
อุปกรณ อาคารสถานท่ี
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยท่ี 4 (ตลาด
สระแกว)

38. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการดูแล
สนามกีฬาประจํา
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

108,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานดาน
อาคารสถานท่ี

จางเหมาบริการดูแล
สนามกีฬา จํานวน 1
อัตรา

39. ยุทธศาสตร
ดาน
การศึกษา

จางเหมาบริการดูแลสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2 (บานลัด
กะสัง)

180,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานดาน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT

จางเหมาบริการดูแล
ดานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
จํานวน 1 อัตรา

40. ยุทธศาสตร
ดานการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

จางเหมาบริการจัดทํา
เวชระเบียนสถิติขอมูลผู
มารับบริการใน
ศูนยบริการสาธารณสุข

138,000.00 เพ่ือจางเหมาจัดทํา
ทะเบียนฐานขอมูลเขาสู
ระบบไปยัง รพ.แมขาย
รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแกว และพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารดวยระบบ
คอมพิวเตอรใหมี
ประสิทธิภาพ

จางเหมาผูปฏิบัติงาน
จัดทําทะเบียน
ฐานขอมูลและพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและสื่อสาร
ดวยระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 180 คน/เดือน

41. ยุทธศาสตร
ดานการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

จางเหมาบริการดาน
สาธารณสุขชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
สระแกว

รายได
จัดเก็บเอง

180,000.00 เพ่ือจางเหมา
ผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุขชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแกว เชน การ

จางเหมาผูปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมสุขภาพ
การปองกันและควบคุม
โรคและสิ่งแวดลอม ใน
ชุมชนเมืองยอยท่ี 1-20
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สงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันและควบคุมโรค
และสิ่งแวดลอม

42. ยุทธศาสตร
ดาน
พัฒนาการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ

50,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายุมี
คุณภาพการดําเนินงาน
ชีวิตท่ีดีในดานสุขภาพ
รายไดและนันทนาการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ การ
นันทนาการและ อบรม
อาชีพเสริม ปละ 1 ครั้ง

43. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

สงนักกีฬาเขาแขงขัน
กีฬานักเรียนองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน
แหงประเทศไทย

200,000.00 เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียน
เยาวชนในเขตเทศบาล
ไดรวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬานักเรียน
องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน

โครงการแขงขันกีฬา
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 1 ครั้ง

44. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

200,000.00 เพ่ืออนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย

จัดงานลอยกระทง ปละ
1 ครั้ง ในวันข้ึน 15 คํ่า
เดือน 12 จํานวน 300
คน

45. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

จัดงานสืบสานประเพณี
วันข้ึนปใหม

80,000.00 เพ่ืออนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

จัดงานทําบุญตักบาตร
ในวันข้ึนปใหมปละ 1
ครั้ง ในวันท่ี 1 มกราคม
ของทุกป จํานวน
ผูเขารวม 350 คน

46. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

สมโภชศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแกว

200,000.00 เพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกวซึ่งเปนท่ีเคารพ
บูชาของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแกวและใกลเคียง

ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 20 ชุมชน และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง รวม
โครงการสมโภช
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแกว จํานวน
ผูเขารวม 500 คน

47. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

วันเด็กแหงชาติ 300,000.00 เพ่ือใหเด็กกลา
แสดงออก มีความรัก
ความสามัคคี มีระเบียบ
วินัยอันดีและประชาชน
ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก

-จัดกิจกรรมการละเลน
ตางๆ ของเด็ก เชน
วิ่งผลัดกระสอบ เกาอ้ี
ดนตรี ฯลฯ เปนตน มี
เด็ก เยาวชนเขารวม
โครงการฯ ประมาณ
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1,000 คน,
-คาของรางวัลสําหรับ
เด็กเขารวมกิจกรรม,
-คาอาหารและ

เครื่องดื่ม,
-คาเชาบริการวัสดุ
อุปกรณ เชน เต็นท
เกาอ้ี

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแกว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ

กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จํานวนเงิน 5,494,115 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน
44 โครงการ จํานวนเงิน 5,494,115 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบกิจายงบประมาณ

ยุทธศาสตรดานการบรหิารและการ
บรกิาร

15 632,575.00 15 632,575.00

ยุทธศาสตรดานการศกึษา 21 4,303,495.00 21 4,303,495.00
ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2 79,500.00 2 79,500.00

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสรมิ
คุณภาพชีวติสังคม และชุมชน

1 50,000.00 1 50,000.00

ยุทธศาสตรดานสังคมและการมสีวน
รวมของประชาชน

5 428,545.00 5 428,545.00

รวม 44 5,494,115.00 44 5,494,115.00
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองสระแกว ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมา

ณ

วงเงินตาม
สัญญา คูสัญญา วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การดํา-
เนินงาน

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
จัดทําฐานขอมูล
งานพัฒนา
ชุมชน

180,000.00 45,000.00 นางสาวฐิติรัตน
วิชุมา เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0050/61

02/10/2560 89

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
จัดทําฐานขอมูล
งานสังคม
สงเคราะห

108,000.00 45,000.00 นางสาว
วณิชญาณ ตั้งจิ
รพานิชย เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0052/61

02/10/2560 89

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
สํารวจเก็บ
ขอมูลถนน
สาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแกว

138,000.00 34,500.00 นางสาวกัญจน
รัชฐาน ตรีสงค

02/10/2560 89

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

ฝกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ
และ/หรือ
ตางประเทศ

300,000.00 4,035.00 รานศรีกิจเครื่อง
เขียน ตามใบสั่ง
ซื้อเลขท่ี
262/2561 ลว.
15 ก.พ. 61

15/02/2561 6

540.00

รานไพบูลยศิลป
ตามใบสั่งซื้อ
เลขท่ี
263/2561 ลว.
15 ก.พ. 61

15/02/2561 6

81,120.00

สัญญายืมเงิน
เลขท่ี
B00033/61
ลว. 15 ก.พ. 61

15/02/2561 9

7,500.00

นางสาวออย
ทิพย จําจด
ใบสั่งซื้อเลขท่ี
267/2561 ลว.
16 ก.พ. 61

21/02/2561 3
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7,800.00 นายสุรัตน
ประกอบผล 21/02/2561 3

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแกว

108,000.00 27,450.00 นายบุญศรี แป
นกอง บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 4/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

02/10/2560 90

6. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
สวนสาธารณะ
สระแกว-สระ
ขวัญ

108,000.00 27,450.00 นายประจักษ
สําราญนิช
บันทึกขอตกลง
จาง เลขท่ี
2/2561 ลว 2
ต.ค. 60

02/10/2560 91

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานรักษาความ
สะอาดอาคาร
สํานักงาน
เทศบาลเมือง
สระแกว

378,000.00 31,500.00 นางสุวรรณ อํ่า
ศรี บันทึกตกลง
จาง เลขท่ี
8/2561 ลว. 2
ต.ค. 60

02/10/2560 90

31,500.00

นางลํายวง ฤทธิ์
กลา บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 9/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

02/10/2560 90

31,500.00

นางสุขสมบัติ วี
ระจิตต บันทึก
ตกลงจาง เลขท่ี
10/2561 ลว. 2
ต.ค. 60

02/10/2560 90

8. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานพัฒนา
บุคคล

180,000.00 45,000.00 นางสาวธันย
พัฒน สระพิลึก
บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี 6/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

02/10/2560 89

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานบันทึก
ขอมูลงาน
ธุรการ

138,000.00 34,500.00 นางสาวสรัล
รัตน เจริญ
พัฒน บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 3/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

02/10/2560 89
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10. ยุทธศาสตร

ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานบันทึก
ขอมูลงาน
กิจการสภา

138,000.00 34,500.00 นางสาวจันจิรา
แกวหาวงษ
บันทึกขอตกลง
จาง เลขท่ี
5/2561 ลว. 2
ต.ค. 60

02/10/2560 89

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
งานบันทึก
ขอมูลงาน
ทะเบียนราษฎร

138,000.00 34,500.00 นางสาวสุ
กัญญา อํานาคะ
บันทึกขอตกลง
จาง เลขท่ี
7/2561 ลว. 2
ต.ค. 60

02/10/2560 89

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
บันทึกขอมูล
การจัดซื้อจัด
จางระบบ
สารสนเทศ

138,000.00 34,500.00 นางสาวพัชยา
ทวีแสง บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 22/2561
ลว. 2 ต.ค.
2560

02/10/2560 89

13. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
บันทึกจัดทํา
ฐานขอมูลงาน
แผนท่ีและ
ทะเบียน
ทรัพยสินระบบ
สารสนเทศ

138,000.00 34,500.00 นางสาวแพรว
มณี คงเมือง
บันทึกตกลงจาง
เลขท่ี 21/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

02/10/2560 89

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

จางเหมาบริการ
จัดทําเอกสาร
และบันทึก
ขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินท่ี
เก่ียวกับงาน
พัสดุ

108,000.00 27,000.00 นายเสฏฐวุฒิ
บุญชวย บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 23/2561
ลว. 2 ต.ค.60

02/10/2560 89

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารและ
การบริการ

ประชุม
ประชาคม
ทองถ่ินเพ่ือการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน

รายได
จัดเก็บเอง

50,000.00 700.00 ไพบูลยศิลป 30/11/2560 5

1,080.00 ไพบูลยศิลป 15/01/2561 3
8,400.00 นายสถาพร 17/01/2561 1
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สวางอารมณ

3,000.00 นายสถาพร
สวางอารมณ 26/01/2561 1

16. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ครูผูทําการสอน
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 1
(หนองกะพอ
อนุสรณ)

180,000.00 45,000.00 นางสาวนภาพร
พวงคลี่ เลขท่ี
สัญญา
39/2561

02/10/2560 89

17. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ครูผูทําการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระดับ
ประถมศึกษา ป
ท่ี 1-6 โรงเรียน
เทศบาล 1
(หนองกะพอ
อนุสรณ)

180,000.00 45,000.00 นางสาวปริย
ธิดา นอยบุญ
เลขท่ีสัญญา
40/2561

02/10/2560 89

18. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
จัดทําขอมูล
สารสนเทศ
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 1
(หนองกะพอ
อนุสรณ)

108,000.00 27,000.00 นางสาวกัญญา
ภัค ขยันคิด
เลขท่ีสัญญา
43/2561

02/10/2560 89

19. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดอาคาร
เรียน สวม และ
บริเวณพ้ืนท่ี
อาคารระดับ
อนุบาลประจํา
โรงเรียน
เทศบาล 1
(หนองกะพอ

108,000.00 27,000.00 นางสาวเพ็ญ
พักตร อินทรชม
ภู เลขท่ีสัญญา
14/2561

02/10/2560 89
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อนุสรณ)

20. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ครูเอก
ภาษาไทย
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 45,000.00 นายธนชัย
พานิชไทย
เลขท่ีสัญญา
25/2561

02/10/2560 89

21. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ครูเอก
คณิตศาสตร
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 45,000.00 นางสาว
อรวรรณ สุพันธ
เลขท่ีสัญญา
24/2561

02/10/2560 89

22. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัยประจํา
โรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

216,000.00 27,000.00 นางสาวสุรภา
บุญชวยชู เลขท่ี
สัญญา
27/2561

02/10/2560 89

27,000.00

นางสาวขนิษฐา
เพ็ชรแกว
ประสิทธิ์ เลขท่ี
สัญญา
28/2561

02/10/2560 89

23. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

108,000.00 27,000.00 นาวงสาววรา
ภรณ เวชกามา
เลขท่ีสัญญา
16/2561

02/10/2560 89

24. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
จัดทําขอมูล
สารสนเทศ
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

108,000.00 27,000.00 นางสาวฐิตินันท
คนบุญ เลขท่ี
สัญญา
29/2561

02/10/2560 89

25. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
งานบรรณารักษ
ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 45,000.00 นางสาวสุนิดา
นามเสนา เลขท่ี
สัญญา
26/2561

02/10/2560 89
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26. ยุทธศาสตร

ดานการศึกษา
จางเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ประจํา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
เมืองสระแกว
ศพด.1 (บาน
หนองนกเขา)

216,000.00 27,000.00 นางดวงมณี จัน
ทีเทศ เลขท่ี
สัญญา
11/2561

02/10/2560 89

27. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
เครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณและ
อาคาร สถานท่ี
ประจําศุนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยท่ี 1 (บาน
หนองนกเขา)

108,000.00 27,000.00 นางสาวอําพร
เวชอุดม เลขท่ี
สัญญา
13/2561

02/10/2560 89

28. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแกว
ศพด.2 (บานลัด
กะสัง)

216,000.00 27,000.00 นางสาวเกวลิน
เผาพันธุแปลก
เลขท่ีสัญญา
18/2561

02/10/2560 89

27,000.00

นางสาว
รสสุคนธ แกว
ศรี เลขท่ีสัญญา
19/2561

02/10/2560 89

29. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
เครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณและ
อาคาร สถานท่ี
ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยท่ี 2 (บาน
ลัดกะสัง)

108,000.00 27,000.00 นางบัวรวม ปจ
จิตติ เลขท่ี
สัญญา
38/2561

02/10/2560 89
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30. ยุทธศาสตร

ดานการศึกษา
จางเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยประจํา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองสระแกว
ศพด. 3 (บาน
หนองกะพอ)

216,000.00 27,000.00 นางสาว
กาญจนา
นักบุญ เลขท่ี
สัญญา
37/2561

02/10/2560 89

27,000.00

นางสาวพิศมัย
รีเบี้ยว เลขท่ี
สัญญา
44/2561

02/10/2560 89

31. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการ
บริหาร
การศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
ไดแก ศพด.1-4
และโรงเรียน
เทศบาล 1,
โรงเรียน
เทศบาล 2

11,120,700.
00

1,058,600.0
0

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา -
498/2561

15/11/2560 2

40,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
502/2561

15/11/2560 2

14,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
503/2561

15/11/2560 2
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200,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
504/2561

15/11/2560 2

100,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
505/2561

15/11/2560 2

30,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
506/2561

15/11/2560 2

50,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
507/2561

15/11/2560 2

97,000.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
508/2561

15/11/2560 2

1,422,395.0
0

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี

15/11/2560 2
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ฎีกา
509/2561

535,500.00

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแกว
เลขท่ีสัญญา -
/2561 เลขท่ี
ฎีกา
510/2561

15/11/2560 2

32. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
เครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณและ
อาคาร สถานท่ี
ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยท่ี 3 (บาน
หนองกะพอ)

108,000.00 27,000.00 นางสาวสมคิด
เอนกบุณย
เลขท่ีสัญญา
45/2561

02/10/2560 89

33. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแกว
ศพด.4 (ตลาด
สระแกว)

216,000.00 27,000.00 นางสาวรภัสศา
องอาจ เลขท่ี
สัญญา
15/2561

02/10/2560 89

27,000.00

นางสาวนันทน
ภัศ คงเมือง
เลขท่ีสัญญา
42/2561

02/10/2560 89

34. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ทําความสะอาด
เครื่องเลน
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ และ
อาคาร สถานท่ี
ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยท่ี 4 (ตลาด
สระแกว)

108,000.00 27,000.00 นางกาญจนา
จบกมล เลขท่ี
สัญญา
17/2561

02/10/2560 89
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35. ยุทธศาสตร

ดานการศึกษา
จางเหมาบริการ
ดูแลสนามกีฬา
ประจํา
โรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

108,000.00 27,000.00 นายสันติ บัว
ออน เลขท่ี
สัญญา
41/2561

02/10/2560 89

36. ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา

จางเหมาบริการ
ดูแลสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT ประจํา
โรงเรียน
เทศบาล 2
(บานลัดกะสัง)

180,000.00 45,000.00 นางสาวสุวิมล
หาดทราย
เลขท่ีสัญญา
46/2561

02/10/2560 89

37. ยุทธศาสตร
ดานการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

จางเหมาบริการ
จัดทําเวช
ระเบียนสถิติ
ขอมูลผูมารับ
บริการใน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

138,000.00 34,500.00 นางสาว
ประภัสสร นน
ทวงศ บันทึกตก
ลงจางเลขท่ี
31/2560 ลว. 2
ต.ค. 2560

02/10/2560 89

38. ยุทธศาสตร
ดานการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

จางเหมาบริการ
ดานสาธารณสุข
ชุมชนในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาล
เมืองสระแแกว

รายได
จัดเก็บเอง

180,000.00 45,000.00 นางสาววรารมย
เรงรีบ บันทึก
ขอตกลงจาง
เลขท่ี 30/2561
ลว. 2 ต.ค.
2560

02/10/2560 89

39. ยุทธศาสตร
ดาน
พัฒนาการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ผูสูงอายุ

50,000.00 2,000.00 บริษัท ศรีกิจ
เครื่องเขียน
จํากัด เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0261/61

22/01/2561 3

5,521.00

เอกลักษณ
เลขท่ีสัญญา
186/2561
CNTR-
0264/61

22/01/2561 3

4,229.00 ส.รุงทิพยการคา 22/01/2561 3
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เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0263/61

1,350.00

ไพบูลยศิลป
เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0260/61

22/01/2561 3

25,500.00

นางสาวศิวริ
นทร ทัศนสูง
เนิน สัญญา
196/2561
CNTR-
0268/61

22/01/2561 9

11,400.00 B00029/61 22/01/2561 9
40. ยุทธศาสตร

ดานสังคม
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชน

สงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬา
นักเรียน
องคการ
ปกครองสวน
ทองถ่ินแหง
ประเทศไทย

200,000.00 2,745.00 รานศรีโอสถ
เลขท่ีสัญญา
NCIR-0060/60

09/10/2560 3

9,900.00

รานบีม สปอรต
เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0057/61

06/10/2560 6

1,920.00
รานศรีกิจโอสถ
เลขท่ีสัญญา
CNIR-0115/61

28/11/2560 1

81,600.00

นายไพฑูรย
ภาคพิมพใจ
เลขท่ีสัญญา
B00001/61

05/10/2560 6

40,400.00

นายไพฑูรย
ภาคพิมพใจ
เลขท่ีสัญญา
B00014/2561

23/11/2560 6

41. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมีสวน

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

200,000.00 2,400.00 รานเตน
สระแกว เลขท่ี
สัญญา CNTR-

01/11/2560 3



26
รวมของ
ประชาชน

0082/61

3,300.00

นางชูจิต
สําราญนิช
เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0083/61

01/11/2560 1

12,000.00

นายประสิทธ
ดวงใจ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0081/61

01/11/2560 1

42. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชน

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันข้ึน
ปใหม

80,000.00 3,900.00 รานไพบูลยศิลป
เลขท่ีสัญญา
1108/2561

28/12/2560 3

18,500.00

นางสาวสุวริ
นทร ทัศนสูง
เนิน เลขท่ี
สัญญา
1107/2561

29/12/2560 3

1,600.00

รานเฟอรา
อารต เลขท่ี
สัญญา
1104/2561

29/12/2560 3

8,200.00

รานเฟอรา
อารต เลขท่ี
สัญญา
1106/2561

29/12/2560 3

15,750.00

รานเต็นท
สระแกว โดย
นางรัถยา บัตร
มาก เลขท่ี
สัญญา
1105/2561

29/12/2560 3

43. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชน

สมโภช
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแกว

200,000.00 26,380.00 รานเต็นท
สระแกว เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0141/2561

13/12/2560 3



27

15,000.00

รานไพบูลยศิลป
เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0139/2561

13/12/2560 2

1,950.00

รานเฟอรา
อารต เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0135/2561

13/12/2560 3

7,500.00

รานเฟอรา
อารต เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0138/2561

13/12/2560 3

7,500.00

นายมนัส อาศัย
ราษฎร เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0140/2561

13/12/2560 3

23,350.00

นางสาวสุวริ
นทร ทัศนสูง
เนิน เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0136/2561

13/12/2560 3

30,000.00

นายเอนก คละ
จิต เลขท่ีสัญญา
CNTR-
0137/2561

13/12/2560 3

2,700.00
นางธัญพร
บุพชาติ เลขท่ี
สัญญา -/2561

03/01/2561 8

44. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชน

วันเด็กแหงชาติ 300,000.00 2,900.00 รานไพบูลยศิลป
เลขท่ีสัญญา
1211/2561

12/01/2561 1

1,200.00

รานเฟอรา
อารต เลขท่ี
สัญญา
1210/2561

12/01/2561 1

14,880.00 หางหุนสวน
จํากัด เค.พี. 12/01/2561 1
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สระแกว เลขท่ี
สัญญา
1209/2561

10,000.00
นางวรรณพร สี
ฟา เลขท่ีสัญา
1208/2561

12/01/2561 1

31,300.00

รานเตนท
สระแกว เลขท่ี
สัญญา
1207/2561

12/01/2561 1

8,076.00

บริษัท ว.ก.ทวี
ภัณฑ จํากัด
เลขท่ีสัญญา
1206/2561

12/01/2561 1

20,000.00

นางสาวสุวริ
นทร ทัศนสูง
เนิน เลขท่ี
สัญญา
1205/2561

12/01/2561 1

23,594.00

บริษัท ว.ก.ทวี
ภัณฑ จํากัด
เลขท่ีสัญญา
1212/2561

12/01/2561 1

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561
เทศบาลเมืองสระแกว เมืองสระแกว จ.สระแกว

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ
ท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมา
ณ

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมา
ณ

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมา
ณ

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมา
ณ

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมา
ณ

1.ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ 26.0 4.26 18.0 2.66 15.0 0.63 15.0 0.63 15.0 0.63

2.ยุทธศาสตรดานการศึกษา 38.0 84.87 21.0 14.25 21.0 4.30 21.0 4.30 21.0 4.30

3.ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 29.0 14.23 2.0 0.32 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 15.0 25.66 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

5.ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และ
ชุมชน 7.0 17.65 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05

6.ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 17.0 2.88 5.0 0.98 5.0 0.43 5.0 0.43 5.0 0.43
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองสระแกว ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับ

ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญดังนี้
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ

1. จางเหมาบริการจัดทําฐานขอมูลงานพัฒนาชุมชน
2. จางเหมาบริการจัดทําฐานขอมูลงานสังคมสงเคราะห

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ

ยุทธศาสตรดานการศึกษา

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และชุมชน

ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการดําเนินการ

0.00 20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00

ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ

ยุทธศาสตรดานการศึกษา

ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และ
ชุมชน

ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน

100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด
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3. จางเหมาบริการสํารวจเก็บขอมูลถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
4. ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือตางประเทศ
5. จางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศาลหลักเมืองจังหวัดสระแกว
6. จางเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะสระแกว-สระขวัญ
7. จางเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
8. จางเหมาบริการงานพัฒนาบุคคล
9. จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลงานธุรการ
10. จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลงานกิจการสภา
11. จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลงานทะเบียนราษฎร
12. จางเหมาบริการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางระบบสารสนเทศ
13. จางเหมาบริการบันทึกจัดทําฐานขอมูลงานแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสินระบบสารสนเทศ
14. จางเหมาบริการจัดทําเอกสารและบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ
15. ประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
16. จางเหมาบริการครูผูทําการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพอ

อนุสรณ)
17. จางเหมาบริการครูผูทําการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปท่ี 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1

(หนองกะพออนุสรณ)

18. จางเหมาบริการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ประจําโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ)
19. จางเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน สวม และบริเวณพ้ืนท่ีอาคารระดับอนุบาลประจําโรงเรียน

เทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ)
20. จางเหมาบริการครูเอกภาษาไทย ประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
21. จางเหมาบริการครูเอกคณิตศาสตร ประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
22. จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัยประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
23. จางเหมาบริการทําความสะอาดประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
24. จางเหมาบริการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
25. จางเหมาบริการงานบรรณารักษ ประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
26. จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแกว ศพด.1 (บานหนอง

นกเขา)
27. จางเหมาบริการทําความสะอาดเครื่องเลนพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณและอาคาร สถานท่ีประจําศุนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ศูนยท่ี 1 (บานหนองนกเขา)
28. จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแกว ศพด.2 (บานลัดกะสัง)
29. จางเหมาบริการทําความสะอาดเครื่องเลนพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณและอาคาร สถานท่ีประจําศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ศูนยท่ี 2 (บานลัดกะสัง)
30. จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแกว ศพด. 3 (บานหนอง

กะพอ)
31. สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริหารการศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองสระแกว ไดแก ศพด.1-4 และโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2
32. จางเหมาบริการทําความสะอาดเครื่องเลนพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณและอาคาร สถานท่ีประจําศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ศูนยท่ี 3 (บานหนองกะพอ)
33. จางเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแกว ศพด.4 (ตลาดสระแกว)
34. จางเหมาบริการทําความสะอาดเครื่องเลนพัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ และอาคาร สถานท่ีประจําศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก ศูนยท่ี 4 (ตลาดสระแกว)

35. จางเหมาบริการดูแลสนามกีฬาประจํา โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
36. จางเหมาบริการดูแลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
37. จางเหมาบริการจัดทําเวชระเบียนสถิติขอมูลผูมารับบริการในศูนยบริการสาธารณสุข
38. จางเหมาบริการดานสาธารณสุขชุมชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสระแกว
39. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
40. สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคการปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย
41. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
42. จัดงานสืบสานประเพณีวันข้ึนปใหม
43. สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแกว
44. วันเด็กแหงชาติ

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. นายกเทศมนตรีเมืองสระแกว ประธานกรรมการ
2. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว (1) กรรมการ
3. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว (2) กรรมการ
4. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว (3) กรรมการ
5. นายประดิษฐชัย  ทูคํามี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว กรรมการ
6. นายบรรเจิด  สุรินทรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว กรรมการ
7. นายสมศักดิ์  คงพิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว กรรมการ
8. นางพวงแกว ศรีทิม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายสุเทพ หงสสัมฤทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายอนันต  ปราณี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกว ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
12. ผจก.การประปาสวนภูมิภาค สาขา จ.สระแกว ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
13. สาธารณสุขอําเภอเมืองสระแกว ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ฉายอรุณ ผูแทนประชาคม กรรมการ
15. นายธวัชชัย  บุญปลูก ผูแทนประชาคม กรรมการ
16. นางสาวจงจิตร เดนกระจาง ผูแทนประชาคม กรรมการ
17. สิบเอกณัฏฐวัฒน  สรอยโท กรรมการและเลขานุการ
18. นายสมชาย  หลําผาสุก ผูชวยเลขานุการ
19. นางสาวศิราภรณ ศรีอินทร ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1. ปลัดเทศบาลเมืองสระแกว ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ
7. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ
8. นายสังวรณ ปญญา ผูแทนประชาคม กรรมการ




