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ประกาศ เทศบาลเมอืงสระแกว้ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 
ก.วสิยัทศัน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
     "เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลเมืองสระแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 
     ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 
     ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ง. การวางแผน 
     เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  



2 

  

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและ
การบริการ 

43 7,208,330.00 40 6,496,750.00 39 5,948,750.00 37 5,480,750.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 45 85,034,795.00 62 92,710,125.00 67 109,014,420.00 52 114,626,520.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

31 14,665,500.00 30 14,448,000.00 28 12,953,000.00 27 13,313,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

42 65,721,000.00 36 101,894,000.00 24 39,960,000.00 24 84,624,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และ
ชุมชน 

7 17,596,000.00 7 19,426,000.00 7 21,106,000.00 7 22,786,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

17 2,955,000.00 18 2,195,000.00 17 2,925,000.00 17 2,075,000.00 

รวม 185 193,180,625.00 193 237,169,875.00 182 191,907,170.00 164 242,905,270.00 

 
แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ การจดัท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

2564 

2563 

2562 

2561 
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แผนภูมแิสดงมลูคา่โครงการ การจดัท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 

 

 
    

 

 
จ. การจดัท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 47,737,879 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 24 4,917,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 22 14,452,700.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 10,617,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 13 15,290,579.00 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 2 70,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 12 2,390,000.00 

รวม 85 47,737,879.00 

 
 
 

 
 

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00 120,000,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

2564 

2563 

2562 

2561 
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แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 

 

 
 

แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการ 

โครงการ 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตัิ 

งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตั ิ
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รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ เทศบาลเมอืงสระแกว้ มดีังนี้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าฐานข้อมูล
งานพัฒนาชุมชน 

 180,000.00 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการท า
แผนฯ และการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาชุมชน 

จัดท าข้อมูลชุมชน,กลุ่ม,องค์กร
,เครือข่าย 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าฐานข้อมูล
งานสังคม
สงเคราะห ์

 138,000.00 -เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและการปฏิบตัิงาน
ด้านสังคมสงเคราะห ์-เพือ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลู
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส ์

จัดท าข้อมูลผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส ์

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
ส ารวจเก็บข้อมูล
ถนนสาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 138,000.00 เพื่อให้มีข้อมูลในการ
วางแผนซ่อมบ ารุงถนน
สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการส ารวจเก็บ
ข้อมูลถนนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ปรับปรุง
รถบรรทุก
ทะเบียน 80-
9584 สระแก้ว  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
รถบรรทุกให้นานขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 
80-9584 สระแก้ว 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ
และ/หรือ
ต่างประเทศ  

 300,000.00 -เพื่อส่งเสรมิการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล ต่อต้านการทุจรติและ
พัฒนาเครือข่าย -เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็น
ต้นแบบด้านการต่อต้าน
ทุจริต -เพื่อเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ อปท. เพื่อต้าน
การทุจริต 

นายกเทศมนตรี ประธานสภา 
รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ที่
ปรึกษาฯ เลขาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ปฏบิัติงาน
ฝ่ายสนบัสนุนการสอนและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
100 คน 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดงานวัน
เทศบาล 

 10,000.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ทราบ
ความส าคญัของวันเทศบาล 
และเห็นถึงความส าคญัของ
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ท าบุญ
ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล 
พัฒนาท าความสะอาดห้อง
ปฏิบัติงานและบริเวณ
สวนสาธารณะ จัดบอรด์
แสดงผลงาน โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย คณะ
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ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานในสังกัด
เทศบาล รวมทั้งประชาชนไม่
น้อยกว่า 120 คน 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

 109,800.00 เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้วและ
ทรัพย์สินของทางราชการ
อื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่รวม 
12,810 ตารางเมตร 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 

 109,800.00 เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ และ
ทรัพย์สินส่วนราชการที่อยู่ใน
บริเวณสวนสาธารณะ 

จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยและดูแล
ทรัพย์สินต่างๆ ภายในบรเิวณ
สวนสาธารณะสระแก้ว-สระ
ขวัญ พื้นที่ประมาณ 75 ไร่ 
(120,000 ตารางเมตร) 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 378,000.00 เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการดูแลท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว พื้นที่ช้ัน
ที่ 1 ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร พ้ืนท่ีช้ันท่ี 2 ประมาณ 
1,050 ตารางเมตร พื้นที่ช้ันท่ี 
3 ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานพัฒนาบุคคล 

 180,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
และเพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการงานพัฒนา
บุคคลดังนี้  
-ท าแบบประเมินความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร  
-ด าเนินการประเมิน/สรุปผล
การประเมินความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร  
-จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึกข้อมูล
งานธุรการ 

 138,000.00 เพื่อแบ่งเบาภาระงานใน
หน้าท่ีด้านการบันทึกข้อมลู
และสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานเทศบาลในการ
ธุรการ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

จ้างเหมาบริการงานบันทึก
ข้อมูลธุรการ ดังนี้ -บันทึก
ข้อมูลในระบบข้อมลูกลาง 
อปท.  
-บันทึกข้อมูลในระบบ e-Laas 
–บันทึกข้อมูลเอกสารที่น าเข้า 
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-ออกห้องผู้บริหารทุกวัน ฯลฯ 

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึกข้อมูล
งานกิจการสภา 

 138,000.00 เพื่อแบ่งเบาภาระงานใน
หน้าท่ีด้านการบันทึกข้อมลู
และสบับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานเทศบาลในงาน
กิจการสภาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

จ้างเหมาบริการงานบันทึก
ข้อมูลงานกิจการสภา ดังนี้ -
บันทึกข้อมูลระบบข้อมลู
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล -จัดท าทะเบียน
ประวัติของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล -จัด
ท างานประสานงานส่วน
ราชการและกิจการอื่นของสภา
เทศบาล -ด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

13. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึกข้อมูล
งานทะเบียน
ราษฎร 

 138,000.00 เพื่อแบ่งเบาภาระงานใน
หน้าท่ีด้านการบันทึกข้อมลู
และสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานเทศบาลในงาน
ทะเบียนราษฎร ให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

จ้างเหมาบริการงานบันทึก
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ดังนี้ 
-บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ
ตามคู่มือประชาชนของงาน
ทะเบียนราษฎร  
-บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ
ตามคู่มือประชาชนของงาน
บัตรประจ าตัวประชาชน  
-บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจ าตัวประชาชน
ทุกประเภทลงในคอมพิวเตอร ์

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 

 138,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานพัสดุและทรัพย์สิน ใน
ด้านข้อมูลระบบสารสนเทศ 

จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึก
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งทุก
ประเภทลงในระบบสารสนเทศ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน จ านวน 
1 คน 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
บันทึกจัดท า
ฐานข้อมูลงาน
แผนที่และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ระบบสารสนเทศ 

 138,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินในด้านของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 

จ้างเหมาบริการเพื่อบันทึก
ข้อมูลทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินลงในระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน จ านวน 1 คน 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าเอกสารและ
บันทึกข้อมูล
ทะเบียนทรัพยส์ิน

 108,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
พัสดุและทรัพยส์ินในการ
ควบคุมเอกสารอย่างมรีะบบ 
และทรัพยส์ินต่างๆ มีการ

จ้างเหมาบริการจดัท าเอกสาร
งานพัสดุให้เป็นหมวดหมู่ และ
บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ทุกประเภท จ านวน 1 คน 
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ที่เกี่ยวกับงาน
พัสด ุ

บันทึกรายละเอียดลงคุมไว้
ในทะเบียนทรัพย์สิน 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อรวบรวมปญัหาความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนครบทุกชุมชน 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดท าวารสาร
รายงานแสดงผล
การปฏิบัติงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 100,000.00 เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานของประชาชน 
ส่วนราชการต่างๆ 

จัดท าวารสารรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

19. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
ผลิตสื่อมลัติมเีดีย 

 138,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมโครงการ
ผลงานของเทศบาลและ
เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์
ปัจจุบันท่ีมีประโยชน์จาก
ภายในและภายนอกเทศบาล
เมืองสระแก้วเผยแพร่ไปยัง
ส่วนราชการองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
หน่วยงานชุมชน และ
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร 

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลตมิีเดยี ดังน้ี 1.ด าเนินการ
จัดท า Spot ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวกิจกรรม
โครงการต่างๆของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 2.ด าเนินการ
น าเสนอเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ผ่าน Web site ของเทศบาล
(www.sakaeocity.go.th)และ
Facebook เทศบาล 

20. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลการ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 69,000.00 - เพื่อให้การติดตามการ
ประเมินผลแผนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี - เพื่อทราบถึง
ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน - เพื่อให้มีข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

จ้างเหมาบริการทึกข้อมูลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บข้อมลู 
บันทึกระบบ
สารสนเทศ
เกี่ยวกับ
งบประมาณ 

 69,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานงบประมาณในระบบ
สารสนเทศของเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการจดัเก็บข้อมลู 
บันทึกระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานงบประมาณ 

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

จ้างเหมาบริการ
คัดลอกข้อมลู

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

จ้างเหมาบริการคดัลอกข้อมลู
ที่ดิน ส ารวจภาคสนามและ
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บริหารและ
การบริการ 

ที่ดิน ส ารวจ
ภาคสนามและ
ปรับข้อมูล
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ทรัพย์สิน ในด้านการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

ปรับข้อมูลทะเบียนทรัพยส์ิน 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล) เทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 700,000.00 เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย 

เพื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ไดร้ับการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 240 คน 

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ปรับปรุง
รถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 80-
5809 สระแก้ว 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 20 
(บ้านสระแก้ว-
สระขวัญ 2) 

 500,000.00 เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
รถบรรทุกขยะให้นานข้ึน 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว 

25. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูผู้ท าการสอน
รายวิชาภาษาไทย 
ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 180,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนช้ัน 1-3 ให้อ่านออก
เขียนไดต้ามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร  

จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการ
สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

26. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูผู้ท าการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ
ประถมศึกษา ปีท่ี 
1-6 โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 180,000.00 เพื่อพัฒนาพื้นฐานการใช้
ภาษต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ให้กับนักเรียน
ได้ถูกต้อง ไดม้าตรฐานและ
เป็นสากล น าไปสู่การเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

27. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ

 108,000.00 เพื่อจัดท าข้อมูลและระบบ
สารสนเทศและจัดท าข้อมลู
ในโปรแกรมระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ (SIS) ให้เป็น
ปัจจุบัน 

จ้างเหมาบริการจดัท าข้อมูล
สารสนเทศ ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 
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อนุสรณ์) 

28. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดอาคาร
เรียน ส้วม และ
บริเวณพื้นท่ี
อาคารระดับ
อนุบาลประจ า
โรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 108,000.00 เพื่อรักษาความสะอาด
บริเวณพื้นท่ี จัดการเรียน
การสอน สร้างสุขอนามยั
และสถาพแวดล้อมท่ีด ี

จ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดอาคารเรียน ส้วม และ
บริเวณพื้นท่ีอาคารระดับ
อนุบาลประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

29. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูเอกภาษาไทย 
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้นักเรยีนไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
เรียนรูภ้าษาไทยให้อ่านออก-
เขียนได ้

จ้างเหมาบริการครูเอกภาษ
ไทยประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

30. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูเอก
คณิตศาสตร์ 
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้นักเรยีนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชา
คณิตศาสตร ์

จ้างเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตร์ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 

31. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพี่
เลี้ยงระดับปฐมวยั
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 216,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้ความ
คล่องตัว 

จ้างเหมาบริการพี่เลี่ยงระดับ
ปฐมวัย ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 

32. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพื่อให้อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ อาหารมีความ
สะอาด ถูกลักษณะอนามัย 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสี) 

33. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพื่อจัดท าข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนทุก
ประเภท จัดท าข้อมูล
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ (SIS) ให้เป็น
ปัจจุบัน 

จ้างเหมาบริการจดัท าข้อมูล
และระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนทุกประเภทจัดท า
ข้อมูลในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน 

34. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
งานบรรณารักษ์ 
ประจ าโรงเรยีน

 180,000.00 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการ
พิจารณาจัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด ให้เลข หมวด หมู่ 

จ้างเหมาบริการจดัท า จัดหา
หนังสือเข้าห้องสมดุ ให้เลข 
หมวด หมู่ ดรรชนี 
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เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

ท าดรรชนี บรรณานุกรม 
สาระสังเขปกฤตภาค เก็บ
รวมรวมสถิตติ่างๆ เกี่ยวกับ
ห้องสมุดให้บริการค้นหา
หนังสือ ฯลฯ  

บรรณานุกรม สาระสังเขป 
กฤตภาค เก็บรวบรวมสถิติ
ต่างๆ ภายในห้องสมุด ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย (บ้านลดั
กะสัง) 

35. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัย 
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด.1 
(บ้านหนอง
นกเขา) 

 216,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย  

จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ระดับปฐมวัย 

36. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่นพัฒนา
เด็ก สื่ออุปกรณ์
และอาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 1 
(บ้านหนอง
นกเขา) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กสื่อ อุปกรณ์
และอาคารสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเข้า) 

37. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด.2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 216,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ระดับปฐมวัย 

38. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่นพัฒนา
เด็ก สื่ออุปกรณ์
และอาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สื่อ อุปกรณ์
และอาคารสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 (บ้าน
ลัดกะสี) 

39. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 216,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ระดับปฐมวัย 
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เทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด. 3 
(บ้านหนอง
กะพ้อ) 

40. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
การศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ได้แก่ ศพด.1-4 
และโรงเรียน
เทศบาล 1,
โรงเรียนเทศบาล 
2 

 11,120,700.00 เพื่อให้เด็กมีการศึกษาที่ดี
และแบ่งเบาภาระของบิดา-
มารดา และผู้ปกครอง
ประหยดัค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

เด็ก/นักเรียน ได้รับเงิน
สนับสนุนอย่างท่ัวถึง ฯลฯ 

41. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่นพัฒนา
เด็ก สื่ออุปกรณ์
และอาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 3 
(บ้านหนอง
กะพ้อ) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กสื่อ อุปกรณ์
และอาคารสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้วศูนย์ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ อุปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

42. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด.4 
(ตลาดสระแก้ว) 

 216,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก
ระดับปฐมวัย 

43. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

สืบสานปณิธาน
พ่อ ก้าวเล็กๆ สู่
ความพอเพียง 
โรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) โรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
สัดกะสัง) 

 200,000.00 เพื่อให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จน
สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

บ้านต้นแบบพอเพียง ชุมชนที่
อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
6 ชุมชน 
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44. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่นพัฒนา
เด็ก สื่อ อุปกรณ์ 
และอาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 4 
(ตลาดสระแก้ว) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สื่อ อุปกรณ ์
และอาคารสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่น สื่อ อุปกรณ ์
อาคารสถานท่ีประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4 
(ตลาดสระแก้ว) 

45. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ดูแลสนามกีฬา
ประจ า โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานด้านอาคาร
สถานท่ี 

จ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬา 
จ านวน 1 อัตรา 

46. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ดูแลสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 
ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

จ้างเหมาบริการดูแลด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
จ านวน 1 อัตรา 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
ในศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 3,228,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

48. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 2,856,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การรักษาความสะอาดถนน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

49. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
เก็บ ขน ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
ในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 1,700,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การเก็บ ขน ขยะมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

50. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
ตัดหญา้ ตัดแต่ง
กิ่งไม ้และท า
ความสะอาดที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 1,660,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ 
และท าความสะอาดที่
สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการตดัหญา้ ตัด
แต่งก่ิงไม ้และท าความสะอาด
ที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
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51. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าเวชระเบียน
สถิติข้อมูลผู้มารับ
บริการใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 138,000.00 เพื่อจ้างเหมาจดัท าทะเบียน
ฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยัง 
รพ.แม่ข่าย รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว และพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
และการสื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจดัท า
ทะเบียนฐานข้อมลูและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
และสื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 180 
คน/เดือน 

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
ด้านสาธารณสุข
ชุมชนในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
สระแแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
และควบคมุโรคและ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนเมืองย่อย
ที่ 1-20 

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 200,000.00 เพื่อลดการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนเมืองย่อย
ที่ 1-20 

54. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ควบคุม
และป้องกัน
โรคตดิต่อ 

 40,000.00 เพื่อป้องกันควบคุมการเกิด
โรค 

อบรมแกนน าชุมชน ชุมชนละ 
2 คน รวม 40 คน, อบรม
แกนน าในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน 
รวม 6 คน 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

 40,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
แก่ผู้ประกอบการอาหาร 
ตลาด และแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร นักเรียน และ
ประชาชน อสม.ในเขต
เทศบาลฯ, เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
ให้แก่ผู้ประกอบการ ฯ, เพือ่
พัฒนาสถานประกอบการให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯลฯ 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร, 
แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร, ผู้
จ าหน่ายอาหารในตลาดสด, 
นักเรียน, ผู้จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษา, ประชาชนท่ัวไป, 
ผู้มีสิทธิเขา้รับการอบรม 
จ านวน 80 คน  

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมให้
ความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการ
ขยะที่ถูกวิธีโดย
กิจกรรม 3R 

 80,000.00 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการ
บริหารจดัการขยะที่ถูกวิธี
ให้แก่ประชาชนท้ัง 20 
ชุมชน 

ตัวแทนเยาวชน ประชาชนหรือ
ผู้น าชุมชนที่มีถิ่นพักอาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 
ชุมชนละ 10 คน รวมจ านวน 
200 คน  

57. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ

 95,000.00 เพื่อให้สุนัขไดร้ับการฉดี
วัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สุนัข 2,500 ตัว 
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สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

สุนัขบ้า เสรมิสร้างภูมิคุม้กันให้แก่
สุนัข 

58. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

 400,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการชุมชนจัดท า
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่  

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จ านวน 20 ชุมชน ๆ 
ละ 20,000 บาท 

59. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตจ าหน่าย
ระบบน้ าประปา
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 494,579.00 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าสะอาด ส าหรับใช้
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตจ าหน่ายระบบ
ประปาให้แก่ชุมชนที่ไมม่ี
น้ าประปาใช้ในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

60. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 31 ซอย 
2  

 400,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 144.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 
576.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว 

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างโรงจอด
รถส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 1,065,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร จ านวน 2 หลัง ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว 

62. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 31 ซอย 
4 

 230,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 83.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 
332.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว 

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE ถนน
เทศบาล 17 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 16 
(บ้านตลาด
สระแก้ว) 

 2,600,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 1148เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจร ASPHALT 
CONCRETE ไม่น้อยกว่า 
6,888 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

64. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ก่อสร้างผิวจราจร 
ASPHALT 

 800,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE ตอนท่ี1 ขนาด
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พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

CONCRETE ถนน
เทศบาล 17 
เชื่อมถนน
เทศบาล 19 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 16 
(บ้านตลาด
สระแก้ว) 

มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 เมตร ยาว 93เมตร 
หนา 0.05เมตร ตอนท่ี2 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 80 
เมตร หน้า 0.05 เมตร ตอนท่ี
3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
112 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ตอนท่ี 4 ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 66 เมตร หน้า 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE 4 
ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 
2,087.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว 

65. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวทาง 
ASPHALT 
CONCRETE ถนน
ในสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยท่ี 
20 (บ้าน
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 2) 

 2,780,000.00 เพื่อปรับปรุงทางวิ่งออก
ก าลังกายให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และมีความปลอดภัยกับ
ประชาชนท่ีมาออกก าลังกาย 

ผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE ถนนใน
สวนสาธารณะสระแก้ว -สระ
ขวัญ  

66. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ่ก่อสร้างผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE ถนน
เทศบาล 5 (ซอย
โตโยต้า) เสนอ
โดยชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12 (บ้าน
คลองจาน) 

 832,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 360.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,800.00ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

67. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจร 
PARA ASPHALT 
CONCRETE ถนน
เทศบาล 6 เชื่อม
ถนนเทศบาล 8 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 10 
บ้านรัตนะ 2 
(หลังวัดสระแก้ว) 

 2,800,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างผิวจราจร PARA 
ASPHALT CONCRETE 
รวมกันไม่น้อยกว่า 
5,152.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

68. ยุทธศาสตร์ ก่อสร้างผิวจราจร  2,425,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างผิวจราจร PARA 
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ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

PARA ASPHALT 
CONCRETE ถนน
เทศบาล 2 เชื่อม
ถนนเทศบาล 6 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 20 
(บ้านสระแก้ว-
สระขวัญ 2)  

ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ASPHALT CONCRETE ไม่
น้อยกว่า 4,650.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

69. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.แยกถนน
เทศบาล 9 เชื่อม
ถนนเทศบาล 7 
ซอย 1 เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 
12 (บ้านคลอง
จาน) 

 497,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
740.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

70. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. แยกถนน
เทศบาล 10 
(ตรงข้ามโรงเรียน
ดาราสมุทร) 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 8 
(บ้านรัตนะ1 
(เนินกลอย)) 

 287,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการสญัจรไป-
มา และเพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้าง ถนน คสล ตอนท่ี 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตอนท่ี 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 49.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. 2 ตอน รวมกันไม่
น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

71. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อให้สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ มีแสง
สว่างเพียงพอ 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
สวนสาธารณะสระแก้ว-สระ
ขวัญ จ านวน 20 ต้น 

72. ยุทธศาสตร์
ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตสังคม 
และชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 

 50,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพการ
ด าเนินงานชีวิตที่ดีในด้าน
สุขภาพ รายได้และ
นันทนาการ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการดูแล
สุขภาพ การนันทนาการและ 
อบรมอาชีพเสรมิ ปีละ 1 ครั้ง 

73. ยุทธศาสตร์
ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม

อบรมให้ความรู้
ด้านการดูแล
สุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ

 20,000.00 เสรมิสร้างสุขภาพแบบองค์
รวมทั้งร่างกายและจิตใจ
ให้กับคนพิการ 

จัดอบรม/กิจกรรมให้กับผู้
พิการและผู้ดูแลผู้พิการในเขต
เทศบาล ปีละ 1 คร้ง 
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คุณภาพ
ชีวิตสังคม 
และชุมชน 

ชีวิตของคนพิการ 

74. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน 

 50,000.00 -เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
สตรมีีความรู้และทักษะใน
การด าเนินงาน -เพื่อปลูก
และปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต เน้น
ปรับเปลีย่นฐานความคิดของ
คนในทุกภาคส่วน 

ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนา
สตรี ปลีะ 1 รุ่น จ านวน 20 
ชุมชน 

75. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 20,000.00 เพื่อเพ่ิมเตมิความรู้ และ
ทักษะความสามารถของเด็ก
และเยาวชน 

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 
จ านวน 50 คน 

76. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

 900,000.00 -เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน
ได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี -เพื่อปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริต -เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วน 

สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชน 20 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น 

77. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

ฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน 

 100,000.00 เพื่อให้สตรี เยาวชน และ
ประชาชนผู้สนใจมีทักษะ
ความรู้น าไปประกอบอาชีพ
เสรมิรายได ้

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 

78. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

แข่งขันกีฬา
เทศบาลจังหวัด
สระแก้ว 

 160,000.00 -เพื่อสร้างความสามัคคีของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและพนักงาน
เทศบาล -เพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพและปลูกฝังค่านิยมที่
ดีต่อการกีฬาการแข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน 

79. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ

ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง

 200,000.00 เพื่องส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้นักเรียนเยาวชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมการ
แขางขันกีฬานักเรียน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
1 ครั้ง 
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ประชาชน ประเทศไทย 

80. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

จัดงานลายกระทง ปีละ 1 ครั้ง 
มนวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 
จ านวน 300 คน 

81. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

 150,000.00 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

จัดงานวันสงกรานต์ ปลีะ 1 
ครั้ง ในวันที่ 14 เมษายน ของ
ทุกปี จ านวนผู้เข้าร่วม 300 
คน 

82. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันข้ึนปี
ใหม ่

 80,000.00 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

จัดงานท าบุญตักบาตรในวันข้ึน
ปีใหม่ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 
มกราคม ของทุกปี จ านวน
ผู้เข้าร่วม 350 คน 

83. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 30,000.00 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

เด็กและประชาชนในเขต
เทศบาลได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ
ไทย โดยมีกิจกรรมตา่งๆ ที่
จัดตั้งขึ้น จ านวนผู้เข้าร่วม 
200 คน 

84. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

สมโภช
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

 200,000.00 เพือ่เป็นการเฉลิมฉลอง
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้วซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชา
ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วและ
ใกล้เคียง 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 20 ชุมชน และพื้นท่ี
ใกล้เคียงร่วมโครงการสมโภช
ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
จ านวนผู้เข้าร่วม 500 คน 

85. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

วันเด็กแห่งชาต ิ  300,000.00 เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มี
ความรัก ความสามัคคี มี
ระเบียบวินยัอันดีและ
ประชาชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 

-จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ 
ของเด็ก เช่น ว่ิงผลัดกระสอบ 
เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ เป็นต้น มเีด็ก 
เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ 
ประมาณ 1,000 คน, -ค่าของ
รางวัลส าหรับเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม, -ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม, -ค่าเช่าบริการวสัดุ
อุปกรณ์ เช่น เต็นท์ เก้าอ้ี 
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ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 38,067,432 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
85 โครงการ จ านวนเงิน 38,067,432 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 24 4,008,895.00 24 4,008,895.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 22 9,321,333.00 22 9,321,333.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 10,516,344.30 12 10,516,344.30 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 13 12,820,268.52 13 12,820,268.52 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 2 69,551.00 2 69,551.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 12 1,331,040.00 12 1,331,040.00 

รวม 85 38,067,431.82 85 38,067,431.82 

 

 
รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณเทศบาลเมอืงสระแกว้ ทีม่ีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คูส่ญัญา วนัทีเ่ซน็สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงา
น 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
ฐานข้อมูลงาน
พัฒนาชุมชน 

 180,000.00 34,500.00 นางสาวฐิติรตัน์ วิชุมา 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0050/61 

01/10/256
1 

90 

  34,500.00 CNTR-0169/61 
01/01/256
1 

90 

  23,000.00 CNTR-0414/61 
01/04/256
1 

60 

  46,000.00 CNTR-0565/61 
01/06/256
1 

120 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
ฐานข้อมูลงาน
สังคม
สงเคราะห ์

 138,000.00 34,500.00 นางสาววณิชญาณ์ ตั้งจิ
รพานิชย์ เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0052/61 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 CNTR-0182/61 01/10/256 90 
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1 

  34,500.00 CNTR-0449/61 
01/04/256
1 

90 

  34,500.00 CNTR-0640/61 
01/07/256
1 

90 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการส ารวจ
เก็บข้อมูล
ถนน
สาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ 
ตรีสงค ์

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ 
ตรีสงค์ เลขท่ีสญัญา 
113/2561 

03/01/256
1 

87 

  23,000.00 
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ 
ตรีสงค์ เลขท่ีสญัญา 
145/2561 

02/04/256
1 

60 

  34,500.00 
นางสาวประมวลจติ 
พุทโธ เลขท่ีสัญญา 
215/2561 

02/07/256
1 

89 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ปรับปรุง
รถบรรทุก
ทะเบียน 80-
9584 
สระแก้ว  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 406,900.0
0 

หจก.สุรตัน์ เลขท่ี
สัญญา 1/2561 

16/01/256
1 

60 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งานใน
ประเทศและ/
หรือ
ต่างประเทศ  

 300,000.00 4,035.00 ร้านศรีกิจเครื่องเขียน 
ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี 
262/2561 ลว. 15 
ก.พ. 61 

15/02/256
1 

6 

  540.00 

ร้านไพบลูย์ศิลป์ ตาม
ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
263/2561 ลว. 15 
ก.พ. 61 

15/02/256
1 

6 

  81,120.00 
สัญญายืมเงินเลขท่ี 
B00033/61 ลว. 15 

15/02/256
1 

9 
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ก.พ. 61 

  7,500.00 

นางสาวอ้อยทิพย์ จ า
จด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
267/2561 ลว. 16 
ก.พ. 61 

21/02/256
1 

3 

  7,800.00 นายสุรตัน์ ประกอบผล 
21/02/256
1 

3 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดงานวัน
เทศบาล 

 10,000.00 540.00 ไพบูลย์ศลิป์ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0478/2561 

19/04/256
1 

3 

  2,700.00 
นางนิลเนตร วิสาพล 
สัญญาเลขท่ี CNTR-
0480/2561 

24/04/256
1 

1 

  3,000.00 
นางวาสนา โหรี สัญญา
เลขท่ี CNTR-
0481/2561 

24/04/256
1 

1 

  2,250.00 
ร้านสยามสังฆภณัฑ์ 
สัญญาเลขท่ี CNTR-
0482/2561 

20/04/256
1 

5 

  1,492.00 

บริษัท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน จ ากัด สญัญา
เลขท่ี CNTR-
0485/2561 

23/04/256
1 

1 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
รักษาความ
ปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัด
สระแก้ว 

 109,800.00 27,450.00 นายบุญศรี แปนกอง 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 4/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/256
0 

90 

  27,450.00 

นายบุญศรี แปนกอง 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 72/2561 ลว. 
27 ธ.ค. 60 

01/01/256
1 

90 

  27,450.00 

นายบุญศรี แปนกอง 
เลขท่ี CNTR-
0626/2561 เลขท่ี 
228/2561 ลว 29 
มิ.ย.61 

01/07/256
1 

92 
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  27,450.00 

นายบุญศรี แปนกอง 
เลขท่ี CNTR-
0410/2561 บันทึก
ตกลงจ้าง เลขท่ี 
178/2561 ลว 30 
มี.ค 61 

02/04/256
1 

90 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
รักษาความ
ปลอดภัย
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 

 109,800.00 27,450.00 นายประจักษ์ ส าราญ
นิช บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 2/2561 ลว 2 
ต.ค. 60 

02/10/256
0 

91 

  27,450.00 

นายประจักษ์ ส าราญ
นิช บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 71/2561 ลว. 
27 ธ.ค. 60 

01/01/256
1 

90 

  27,450.00 

นายสุชาติ โฉมชัย 
CNTR-0637/2561 
เลขท่ี 235/2561 ลว 
29 มิ.ย. 61 

01/07/256
1 

92 

  27,450.00 

นายประจักษ์ ส าราญ
นิช เลขท่ี CNTR-
0411/2561 บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 
179/2561 ลว 30 
มี.ค. 61 

02/04/256
1 

90 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
รักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 378,000.00 31,500.00 นางสุวรรณ์ อ่ าศรี 
บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 
8/2561 ลว. 2 ต.ค. 
60 

02/10/256
0 

90 

  31,500.00 

นางล ายวง ฤทธ์ิกล้า 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 9/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/256
0 

90 

  31,500.00 
นางสุขสมบตัิ วีระจติต์ 
บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 
10/2561 ลว. 2 ต.ค. 

02/10/256
0 

90 



24 

  

60 

  31,500.00 

นางสุวรรณ์ อ่ าศรี 
บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 
77/2561 ลว. 
27/12/60 

01/01/256
1 

90 

  31,500.00 

นางล ายอง ฤทธ์ิกล้า 
บันทึกข้อตกจ้าง เลขท่ี 
78/2561 ลว. 27 
ธ.ค. 60 

01/01/256
1 

90 

  31,500.00 

นางสุขสมบตัิ วีระจติต์ 
บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 
79/2561 ลว. 27 
ธ.ค.60 

01/01/256
1 

90 

  31,500.00 

นางสุขสมบตัิ วีระจติต์ 
เลขท่ี CNTR-
0627/2561 เลขท่ี 
229/2561 ลว 29 
มิ.ย. 61 

01/07/256
1 

92 

  31,500.00 

นางล ายวง ฤทธ์ิกล้า 
CNTR-0628/2561 
เลขท่ี 230/2561 ลว 
29 มิ.ย. 61 

01/07/256
1 

92 

  31,500.00 

นางสุวรรณ์ อ่ าศรี 
เลขท่ี CNTR-
0630/2561 เลขท่ี 
230/2561 ลว 29 
มิ.ย. 61 

01/07/256
1 

92 

  31,500.00 
นางสุขสมบตัิ วีระจติต/์ 
เลขท่ี CNTR-
0403/2561 

02/04/256
1 

89 

  31,500.00 

นางล ายวง ฤทธ์ิกล้า 
CNTR-0404/2561 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 176/2561 ลว 
30 มี.ค 61 

02/04/256
1 

89 

  31,500.00 

นางสุวรรณ์ อ่ าศรี 
เลขท่ี CNTR-
0408/2561 บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 
177/2561 ลว 30 

02/04/256
1 

89 
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มี.ค 61 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
พัฒนาบุคคล 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวธันยพัฒน์ สระ
พิลึก บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 6/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 

นางสาวธันยพัฒน์ สระ
พิลึก บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 76/2561 ลว. 
27 ธ.ค. 60 

03/01/256
1 

87 

  60,000.00 

นางสาวฐิติรตัน์ วิชุมา 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0541/2561 เลขท่ี 
186/2561 ลว 22 
พ.ค. 61 

01/06/256
1 

120 

  30,000.00 

นางสาวธันยพัฒน์ สระ
พิลึก เลขท่ี CNTR-
0397/2561 บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่่ี 
172/2561 ลว 30 
มีค 61 

02/04/256
1 

57 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
บันทึกข้อมูล
งานธุรการ 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวสรลัรตัน์ เจรญิ
พัฒน ์บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 3/2561 
ลว. 2 ต.ค. 60 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 

นางสาวสรลัรตัน์ เจรญิ
พัฒน์ บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 73/2561 
ลว. 27 ธ.ค. 60 

03/01/256
1 

87 

  34,500.00 

นางสาวกมลรัตน์ ล่วง
เขต เลขท่ี CNTR-
0677/2561 เลขท่ี 
234/2561 ลว 29 
มิ.ย.61 

01/07/256
1 

89 

  34,500.00 

นางสาวสรลัรตัน์ เจรญิ
พัฒน ์เลขท่ี CNTR-
0395/2561 บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
171/2561 ลว 30 
มี.ค.61  

02/04/256
1 

89 

12. ยุทธศาสตร์ จ้างเหมา  138,000.00 34,500.00 นางสาวจันจิรา แก้วหา 02/10/256 89 
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ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

บริการงาน
บันทึกข้อมูล
งานกิจการ
สภา 

วงษ์ บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 5/2561 
ลว. 2 ต.ค. 60 

0 

  34,500.00 

นางสาวจันจิรา แก้วหา
วงษ์ บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 75/2561 
ลว. 27 ธ.ค. 60 

03/01/256
1 

87 

  34,500.00 

นางสาวจันจิรา แก้วหา
วงษ์ เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0632/2561
เลขท่ี 232/2561 ลว 
29 มิ.ย.61 

01/07/256
1 

90 

  34,500.00 

นางสาวจันจิรา แก้วหา
วงษ์ เลขท่ี CNTR-
0401/2561 บันทึก
ตกลงจ้าง เลขท่ี 
174/2561 ลว. 30 
มี.ค.61 

02/04/256
1 

89 

13. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการงาน
บันทึกข้อมูล
งานทะเบียน
ราษฎร 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวสุกัญญา อ านา
คะ บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 7/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 

นางสาวสุกัญญา อ านา
คะ บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 74/2561 ลว. 
27 ธ.ค. 61 

03/01/256
1 

87 

  34,500.00 

นางสาวสุกัญญา อ านา
คะ/ CNTR-
0634/2561 เลขท่ี 
233/2561 ลว 29 
มิ.ย61 

01/07/256
1 

89 

  34,500.00 

นางสาวสุกัญญา อ านา
คะ/เลขท่ี CNTR-
0399/2561 บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 
173/2561 ลว 30 
มี.ค 61 

02/04/256
1 

89 

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

จ้างเหมา
บริการบันทึก

 138,000.00 34,500.00 นางสาวพัชยา ทวีแสง 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 

02/10/256
0 

89 
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บริหารและ
การบริการ 

ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบ
สารสนเทศ 

เลขท่ี 22/2561 ลว. 
2 ต.ค. 2560 

  27,000.00 

นางสาวพนิดา เสถยีร
ปัญญาธร /บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 
99/2561 ลงวันท่ี 
28 ธันวาคม 2560 

03/01/256
1 

87 

  27,000.00 

นางสาวพนิดา เสถยีร
ปัญญาธร /บันทึก
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 
142/2561 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2561 

02/04/256
1 

89 

  34,500.00 

นางสาววรรณรี จอมค า
สิงห์ /บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
225/2561 ลงวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561 

02/07/256
1 

89 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการบันทึก
จัดท า
ฐานข้อมูลงาน
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ระบบ
สารสนเทศ 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวแพรวมณี คง
เมือง บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 21/2561 ลว. 
2 ต.ค. 60 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 

นางสาวแพรวมณี คง
เมือง/บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
100/2561 

03/01/256
1 

87 

  34,500.00 

นางสาวแพรวมณี คง
เมือง/ บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
139/2561 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2561 

02/04/256
1 

89 

  34,500.00 

นางสาวแพรวมณี คง
เมือง /บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
221/2561 ลงวันท่ี 

02/07/256
1 

89 
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29 มิถุนายน 2561 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
เอกสารและ
บันทึกข้อมูล
ทะเบียน
ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับงาน
พัสด ุ

 108,000.00 27,000.00 นายเสฏฐวุฒิ บุญช่วย 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 23/2561 ลว. 
2 ต.ค.60 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 

นายเสฏฐวุฒิ บุญช่วย 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 98/2561 ลง
วันท่ี 28 ธันวาคม 
2560 

03/01/256
1 

87 

  27,000.00 

นายเสฏฐวุฒิ บุญช่วย 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 141/2561 ลง
วันท่ี 30 มีนาคม 
2561 

02/04/256
1 

89 

  27,000.00 

นายเสฏฐวุฒิ บุญช่วย 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 223/2561 ลง
วันท่ี 29 มิถุนายน 
2561 

02/07/256
1 

89 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ประชุม
ประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 700.00 ไพบูลย์ศลิป ์ 30/11/256
0 

5 

  1,080.00 ไพบูลย์ศลิป ์
15/01/256
1 

3 

  8,400.00 
นายสถาพร สว่าง
อารมณ ์

17/01/256
1 

1 

  3,000.00 
นายสถาพร สว่าง
อารมณ ์

26/01/256
1 

1 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดท าวารสาร
รายงาน
แสดงผลการ
ปฏิบัติงาน

 100,000.00 98,000.00 ช.ด ารงชัยการพิมพ์ 
เลขท่ีสญัญา 
603/2561(CNYR-
0609/61) 

22/06/256
1 

30 
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เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

19. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการผลิตสื่อ
มัลตมิีเดยี 

 138,000.00 34,500.00 นายอมรธรรม เอี่ยม
สอาด เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0054/61 ลว.
2 ต.ค.60 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 

นายอมรธรรม เอี่ยม
สอาด เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0226/61 ลว.
10 ม.ค.60 

01/01/256
1 

86 

20. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการบันทึก
ข้อมูลการ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 69,000.00 34,500.00 นางสาวชญานันท์ เก
ตุณัฐฐาภรณ์ CNTR-
0054/61 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 
นางสาวชญานันท์ เก
ตุณัฐฐาภรณ์ CNTR-
0216/61 

03/01/256
1 

87 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการจดัเก็บ
ข้อมูล บันทึก
ระบบ
สารสนเทศ
เกี่ยวกับ
งบประมาณ 

 69,000.00 69,000.00 นางสาวชญานันท์ เก
ตุณัฐฐาภรณ์ เลขท่ี 
138/2561 ลว.30 
มี.ค. 61, 217/2561 
ลว.29 มิ.ย. 61 

02/04/256
1 

178 

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมา
บริการคดัลอก
ข้อมูลที่ดิน 
ส ารวจ
ภาคสนาม
และปรับ
ข้อมูล
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 45,000.00 นายอมรธรรม เอี่ยม
สอาด/บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
224/2561 ลงวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561 

02/07/256
1 

89 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร

 700,000.00 1,499.00 ร้านศรีกิจเครื่องเขียน 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
694/2561 ลว 20 
กค 61 

20/07/256
1 

3 
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ท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล) 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

  5,280.00 

ร้านเจ๊หนเูครื่องครัว ใบ
สั่งซื่่อ เลขท่ี 
674/2561 ลว 18 
กค 61 

18/07/256
1 

2 

  20,389.00 

ร้านศรีกิจเครื่องเขียน 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
675/2561 ลว 
18/07/2561 

18/07/256
1 

2 

  7,470.00 

ร้านไพบลูย์ศิลป์ ใบสั่ง
จ้าง เลขท่ี 
677/2561 ลว 20 
กค 61 

20/07/256
1 

2 

  5,000.00 

ร้านเจรญิทรัพยผ์้าใบ 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
692/2561 ลว 20 
กค 61 

20/07/256
1 

3 

  
160,000.0

0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัพัฒน์ ณัชชา ทราน
สปอร์ต ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
671/2561 ลว 
17/07/2561 

17/07/256
1 

7 

  
467,100.0

0 

สัญญายืมเงิน เลขท่ี 
68/2561 ลว 13 กค 
61 

13/07/256
1 

30 

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ปรับปรุง
รถบรรทุกขยะ 
ทะเบียบ 80-
5809 
สระแก้ว 
เสนอโดย
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20 
(บ้านสระแก้ว-
สระขวัญ 2) 

 500,000.00 498,000.0
0 

หจก. ก.สุรตัน์ เลขท่ี
สัญญา 12/2561 

29/08/256
1 

30 

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการครูผู้ท า
การสอน

 180,000.00 45,000.00 นางสาวนภาพร พ่วงคลี่ 
เลขท่ีสญัญา 
39/2561 

02/10/256
0 

89 
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รายวิชา
ภาษาไทย 
ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

  45,000.00 
นางสาวนภาพร พ่วงคลี่ 
เลขท่ีสญัญา 
87/2561  

28/12/256
0 

91 

  45,000.00 
นางสาวนภาพร พ่วงคลี่ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0391/61 

30/03/256
1 

89 

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการครูผู้ท า
การสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวปริยธิดา น้อย
บุญ เลขท่ีสญัญา 
40/2561 

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 
นางสาวปริยธิดา น้อย
บุญ เลขท่ีสญัญา 
86/2561 

28/12/256
1 

93 

  45,000.00 
นางสาวปริยธิดา น้อย
บุญ เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0391/61 

30/03/256
1 

89 

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวกัญญาภัค ขยัน
คิด เลขท่ีสญัญา 
43/2561 

02/10/256
0 

89 
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  27,000.00 
นางสาวกัญญาภัค ขยัน
คิด เลขท่ีสญัญา 
88/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 กัญญาภคั ขยันคิด 
30/03/256
1 

89 

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด
อาคารเรยีน 
ส้วม และ
บริเวณพื้นท่ี
อาคารระดับ
อนุบาลประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวเพ็ญพักตร์ 
อินทรชมภู เลขท่ี
สัญญา 14/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวเพ็ญพักต์ 
อินทรชมภู เลขท่ี
สัญญา 109/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 

นางสาวเพ็ญพักตร์ 
อินทรชมพู เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0396/61 

30/03/256
1 

89 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการครูเอก
ภาษาไทย 
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

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

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 
นายธนชัย พานิชไทย 
เลขท่ีสญัญา 
102/2561 

29/12/256
0 

92 

30. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการครูเอก
คณิตศาสตร์ 
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวอรวรรณ สุ
พันธ์ เลขท่ีสัญญา 
24/2561 

02/10/256
0 

89 
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(บ้านลัด
กะสัง) 

  45,000.00 
นางสาวอรวรรณ สุ
พันธ์ เลขท่ีสัญญา 
105/2561 

29/12/256
0 

92 

  45,000.00 
นางสาวอรวรรณ สุ
พันธ์ เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0402/61 

30/03/256
1 

89 

31. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยง
ระดับปฐมวัย
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

 216,000.00 27,000.00 นางสาวสุรภา บุญช่วย
ชู เลขท่ีสัญญา 
27/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวขนิษฐา เพ็ชร
แก้วประสิทธ์ิ เลขท่ี
สัญญา 28/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวสุรภา บุญช่วย
ชู เลขท่ีสัญญา 
101/2561 

29/12/256
0 

92 

  27,000.00 
นางสาวขนิษฐา เพ็ชร
แก้วประสิทธ์ิ เลขท่ี
สัญญา 106/2561 

29/12/256
0 

92 

  27,000.00 
นางสาวสุรภา บุญช่วย
ชู เลขท่ีสัญญา CNTR-
0407/61 

30/03/256
1 

89 

  27,000.00 

นางสาวขนิษฐา เพ็ชร
แก้วประสิทธ์ิ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0412/61 

30/03/256
1 

89 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการท า
ความสะอาด
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นาวงสาววราภรณ์ เวช
กามา เลขท่ีสญัญา 
16/2561 

02/10/256
0 

89 
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  27,000.00 
นางสาววราภรณ์ เวช
กามา เลขท่ีสญัญา 
91/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางสาววราภรณ์ เวช
กามา เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0421/61 

30/03/256
1 

89 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวฐิตินันท์ คนบุญ 
เลขท่ีสญัญา 
29/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวฐิตินันท์ คนบุญ 
เลขท่ีสญัญา 
104/2561 

29/12/256
0 

92 

  27,000.00 
นางสาวฐิตินันท์ คนบุญ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0416/61 

30/03/256
1 

89 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการงาน
บรรณารักษ์ 
ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวสุนิดา นาม
เสนา เลขท่ีสัญญา 
26/2561 

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 
นางสาวสุนิดา นาม
เสนา เลขท่ีสัญญา 
103/2561 

29/12/256
1 

92 

  45,000.00 
นางสาวสุนิดา นาม
เสนา เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0400/61 

30/03/256
1 

89 

35. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย 
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง

 216,000.00 27,000.00 นางดวงมณี จันทีเทศ 
เลขท่ีสญัญา 
11/2561 

02/10/256
0 

89 
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สระแก้ว 
ศพด.1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

  27,000.00 
นางบุปผา ปลูกทรัพย์ 
เลขท่ีสญัญา 
83/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางดวงมณี จันทีเทศ 
เลขท่ีสญัญา 
84/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางบุปผา ปลูกทรัพย์ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0424/61 

30/03/256
1 

89 

  27,000.00 
นางดวงมณี จันทีเทศ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0425/61 

30/03/256
1 

89 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์
ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวอ าพร เวชอุดม 
เลขท่ีสญัญา 
13/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวอ าพร เวชอุดม 
เลขท่ีสญัญา 
85/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางสาวอ าพร เวชอุดม 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0429/61 

30/03/256
1 

89 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
ศพด.2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 216,000.00 27,000.00 นางสาวเกวลิน 
เผ่าพันธุ์แปลก เลขท่ี
สัญญา 18/2561 

02/10/256
0 

89 
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  27,000.00 
นางสาวรสสุคนธ์ แก้ว
ศรี เลขท่ีสัญญา 
19/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวเกวลิน เผ่า
พันธุ่แปลก เลขท่ี
สัญญา 95/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางสาวรสสุคนธ์ แก้ว
ศรี เลขท่ีสัญญา 
96/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 

นางสาวเกวลิน 
เผ่าพันธ์แปลก เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0431/61 

30/03/256
1 

89 

  27,000.00 
นางสาวธีราภรณ์ ดาย
นา เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0430/61 

30/03/256
1 

89 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์
ที่ 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นางบัวรวม ปัจจิตติ 
เลขท่ีสญัญา 
38/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางบัวรวม ปัจจิตติ 
เลขท่ีสญัญา 
97/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางบัวรวม ปัจจิตติ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0433/61 

30/03/256
1 

89 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 216,000.00 27,000.00 นางสาวกาญจนา 
นักบุญ เลขท่ีสญัญา 
37/2561 

02/10/256
0 

89 
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ศพด. 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

  27,000.00 
นางสาวพิศมัย รเีบี้ยว 
เลขท่ีสญัญา 
44/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางกาญจนา นักบุญ 
เลขท่ีสญัญา 
80/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 นางสาวอรสดุา พุฒเภา 
28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางกาญจนา นักบุญ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0435/61 

30/03/256
1 

89 

  27,000.00 
นางสาวอรสดุา พุฒเภา 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0434/61 

30/03/256
1 

89 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
การศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ได้แก่ ศพด.1-
4 และ
โรงเรียน
เทศบาล 1,
โรงเรียน
เทศบาล 2 

 11,120,700.
00 

1,058,600.
00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา -
498/2561 

15/11/256
0 

2 

  40,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
502/2561  

15/11/256
0 

2 

  14,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 

15/11/256
0 

2 
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503/2561  

  
200,000.0

0 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
504/2561  

15/11/256
0 

2 

  
100,000.0

0 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
505/2561  

15/11/256
0 

2 

  30,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
506/2561  

15/11/256
0 

2 

  50,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
507/2561  

15/11/256
0 

2 

  97,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
508/2561  

15/11/256
0 

2 

  
1,422,395.

00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
509/2561  

15/11/256
0 

2 

  
535,500.0

0 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
510/2561  

15/11/256
0 

2 

  
1,096,180.

00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
2445/2561 

16/05/256
1 

2 
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2,000,658.

00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
2467/2561 

17/05/256
1 

2 

  
200,000.0

0 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
2443/2561 

16/05/256
1 

3 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์
ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวสมคดิ เอนก
บุณย์ เลขท่ีสัญญา 
45/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางล าพูล ปัญญาพิมพ์ 
เลขท่ีสญัญา 
82/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางค า แก้วค า เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0450/61 

30/03/256
1 

89 

42. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
ศพด.4 (ตลาด
สระแก้ว) 

 216,000.00 27,000.00 นางสาวรภสัศา องอาจ 
เลขท่ีสญัญา 
15/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาวนันท์นภัศ คง
เมือง เลขท่ีสญัญา 
42/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางสาววรภสัศา 
องอาจ เลขท่ีสัญญา 

28/12/256
0 

93 
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92/2561 

  27,000.00 
นางสาวนันท์นภัศ คง
เมือง เลขท่ีสญัญา 
93/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางสาวนันท์นภัศ คง
เมือง เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0439/61 

30/03/256
1 

89 

  27,000.00 
นางสาวไอรดา แก้ว
ปัญญา 

30/03/256
1 

89 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

สืบสาน
ปณิธานพ่อ 
ก้าวเล็กๆ สู่
ความพอเพียง 
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านสัด
กะสัง) 

 200,000.00 200,000.0
0 

เลขท่ีสญัญา -/2561 
เลขท่ีฎีกา 
461/2561 

28/03/256
1 

5 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์ และ
อาคาร 
สถานท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์
ที่ 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

 108,000.00 27,000.00 นางกาญจนา จบกมล 
เลขท่ีสญัญา 
17/2561 

02/10/256
0 

89 

  27,000.00 
นางกาญจนา จบกมล 
เลขท่ีสญัญา 
94/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นางกาญจนา จบกมล 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0440/61 

30/03/256
1 

89 

45. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการดูแล

 108,000.00 27,000.00 นายสันติ บัวอ่อน 
เลขท่ีสญัญา 

02/10/256
0 

89 
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สนามกีฬา
ประจ า 
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

41/2561 

  27,000.00 
นายสันติ บัวอ่อน 
เลขท่ีสญัญา 
90/2561 

28/12/256
0 

93 

  27,000.00 
นายสันติ บัวอ่อน 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0419/61 

30/03/256
1 

89 

46. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมา
บริการดูแลสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLIT ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัด
กะสัง) 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวสุวิมล หาด
ทราย เลขท่ีสัญญา 
46/2561 

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 
นางสาวสุวิมล หาด
ทราย เลขท่ีสัญญา 
89/2561 

28/12/256
1 

93 

  45,000.00 
นางสาวสุวิมล หาด
ทราย เลขท่ีสัญญา 
CNTR-0422/61 

30/03/256
1 

89 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการในศูนย์
ก าจัดขยะมลู
ฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 3,228,000.0
0 

3,228,000.
00 

บริษัท เจ้าสมุทร 168 
จ ากัด เลขท่ีสัญญา 
E1/2561 

02/10/256
0 

359 

48. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด
ถนนในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 2,856,000.0
0 

2,856,000.
00 

บริษัท เจ้าสมุทร 168 
จ ากัด เลขท่ีสัญญา 
E2/2561 

02/10/256
0 

359 

49. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

จ้างเหมา
บริการเก็บ 

 1,700,000.0
0 

1,660,000.
00 

บริษัท เจ้าสมุทร 168 
จ ากัด เลขท่ีสัญญา 

02/10/256
1 

359 



42 

  

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ขน ขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

E3/2561 

50. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการตดั
หญ้า ตัดแต่ง
กิ่งไม ้และท า
ความสะอาดที่
สาธารณะใน
เขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 1,660,000.0
0 

1,654,000.
00 

บริษัท เจ้าสมุทร 168 
เลขท่ีสญัญา 
E4/2560 

02/10/256
0 

359 

51. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการจดัท า
เวชระเบียน
สถิติข้อมูลผู้
มารับบริการ
ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวประภัสสร นน
ทวงศ์ บันทึกตกลงจ้าง
เลขท่ี 31/2560 ลว. 
2 ต.ค. 2560 

02/10/256
0 

89 

  34,500.00 

นางประภสัสร นน
ทวงศ์ บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 218/2561 
ลว. 29 มิ.ย.2561 

29/06/256
1 

89 

  34,500.00 

นางประภสัสร นน
ทวงศ์ บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 147/2561 
ลว. 30 มี.ค. 61 

30/03/256
1 

89 

  34,500.00 

นางประภสัสร นน
ทวงศ์ บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี 126/2561 ลว 
29 ธ.ค. 60 

29/12/256
0 

87 

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการดา้น
สาธารณสุข
ชุมชนในพื้นที่
เขตเทศบาล
เมือง
สระแแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 45,000.00 นางสาววรารมย์ เร่งรีบ 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 30/2561 ลว. 
2 ต.ค. 2560  

02/10/256
0 

89 

  45,000.00 
นางสาววรารมย์ เร่งรีบ 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 

29/12/256
0 

87 
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เลขท่ี 125/2561 ลว 
29 ธ.ค. 60 

  45,000.00 

นางสาววรารมย์ เร่งรีบ 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 146/2561 ลว 
30 มี.ค. 61 

30/03/256
1 

89 

  45,000.00 

นางสาววรารมย์ เร่่งรีบ 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
เลขท่ี 219/2561 ลว 
29 มิ.ย. 61 

29/06/256
1 

89 

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์
ป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 200,000.00 104,880.0
0 

บริษัทแสงวิรุฬห์ทอง 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
458/2561 ลว 27 
เม.ย.61 

27/04/256
1 

5 

  61,474.30 
สหกรณ์การเกษตร
เมืองสระแก้ว จ ากัด 
(ปั๊มบางจาก) 

02/05/256
1 

27 

  18,705.00 

ร้าน 999 อิงค์เจ๊ท 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
444/2561 ลว 24 
เม.ย. 61 

24/04/256
1 

5 

  4,170.00 

ร้าน ศรีกิจ เครื่องเขียน 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
441/2561 ลว. 24 
เม.ย.61 

24/04/256
1 

5 

  9,000.00 
ร้าน ไทยแก้ว ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 443/2561 ลว 
24 เม.ย. 61  

24/04/256
1 

5 

54. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์
ควบคุมและ
ป้องกัน
โรคตดิต่อ 

 40,000.00 3,000.00 ร้านไทยแก้ว ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 612/2561 ลว 
25/06/61 

25/06/256
1 

5 

  8,400.00 

ร้าน 999 อิงค์เจ๊ท 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
611/2561 ลว 
25/06/2561 

25/06/256
1 

5 

  2,500.00 
ร้านศรีกิจเครื่องเขียน 
ใบสั่งซื้่อ เลขท่ี 

25/06/256
1 

5 
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610/2561 ลว 25 
มิ.ย.61 

  15,500.00 
สัญญายืมเงิน เลขท่ี 
58/2561 ลว 26 
มิ.ย.61  

26/06/256
1 

30 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 

 40,000.00 675.00 ร้านไพบลูย์ศิลป์ ใบสั่ง
จ้าง เลขท่ี 
385/2561 ลว. 2 
เมษายน 2561 

02/04/256
1 

1 

  7,270.00 

ร้านเจ๊หนเูครื่องครัว 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
388/2561 ลงวันท่ี 
2 เมษายน 2561 

02/04/256
1 

1 

  500.00 

ร้านแดงไม้แดงออร์คิด 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
387/2561 ลว 2 
เมษายน 2561 

02/04/256
1 

1 

  13,000.00 
สัญญายืมเงิน เลขท่ี 
39/2561 ลว 30 
มี.ค.61 

30/03/256
1 

30 

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมให้
ความรู้ในเรื่อง
การบริหาร
จัดการขยะที่
ถูกวิธีโดย
กิจกรรม 3R 

 80,000.00 12,960.00 ร้านไพบลูย์ศิลป์ ใบสั่ง
จ้าง เลขท่ี 
744/2561 ลงวันท่ี 
6 สิงหาคม 2561 

06/08/256
1 

3 

  2,997.00 

ร้านเจ๊หนเูครื่องครัว 
ใบสั่งซื้อ 755/2561 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
2561 

07/08/256
1 

2 

  5,000.00 

ร้านเจรญิทรัพย์ ผ้าใบ 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
745/2561 ลงวันท่ี 
6 สิงหาคม 2561  

06/08/256
1 

3 

  5,250.00 

ร้านฟอร่าอารต์ ใบสั่ง
จ้าง เลขท่ี742/2561 
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561 

06/08/256
1 

3 

  1,905.00 บริษัทศรีกิจ เครื่อง 07/08/256 2 
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เขียน จ ากัด ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 754/2561 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 
2561 

1 

  29,400.00 

สัญญายืมเงิน เลขท่ี 
71/2561 ลว 17 สค 
61 น.ส. นงลักษณ์ ศรี
แก้ว 

17/08/256
1 

15 

57. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ควบคุมและ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 95,000.00 84,200.00 ร้าน จี.เอ็ม.อินเตอร์โปร
ดักส์ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
462/2561 

30/04/256
1 

2 

  9,558.00 
ร้านไพบลูย์ศิลป์ ใบสั่ง
จ้าง เลขท่ี 
463/2561 

30/04/256
1 

2 

58. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน 
สาธารณสุข 
ประจ าปี 
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 400,000.00 400,000.0
0 

379/2561 ลว 10 
กย 61 

27/08/256
1 

34 

59. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขต
จ าหน่าย
ระบบ
น้ าประปา
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 494,579.00 494,000.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 
แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาเลขท่ี 
13/2561 

29/08/256
1 

60 

60. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 31 
ซอย 2  

 400,000.00 348,000.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 
แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
2/2561  

28/03/256
1 

60 

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างโรง
จอดรถ
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 1,065,000.0
0 

679,336.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โภค
ประเสริฐการโยธา 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
E6/2561 

15/03/256
1 

120 

62. ยุทธศาสตร์ ก่อสร้างถนน  230,000.00 184,000.0 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 30/08/256 60 
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ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

คสล. ถนน
เทศบาล 31 
ซอย 4 

0 แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 14 

1 

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิว
จราจร 
ASPHALT 
CONCRETE 
ถนนเทศบาล 
17 เสนอโดย
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 16 
(บ้านตลาด
สระแก้ว) 

 2,600,000.0
0 

2,232,725.
00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปรม
ศรี 2000 สัญญาจา้ง
เลขท่ี E5/2561 

27/02/256
1 

60 

64. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิว
จราจร 
ASPHALT 
CONCRETE 
ถนนเทศบาล 
17 เชื่อมถนน
เทศบาล 19 
เสนอโดย
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 16 
(บ้านตลาด
สระแก้ว) 

 800,000.00 587,745.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปรม
ศรี 2000 สัญญาจา้ง
เลขท่ี E4/2561 

27/02/256
1 

60 

65. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิว
ทาง 
ASPHALT 
CONCRETE 
ถนนใน
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ เสนอ
โดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 
20 (บ้าน
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 2) 

 2,780,000.0
0 

2,215,000.
00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปรม
ศรี 2000 สัญญาจา้ง
เลขท่ี E10/2561 

04/04/256
1 

90 

66. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

 ่ก่อสร้างผิว
จราจร 
ASPHALT 

 832,000.00 579,104.1
2 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระแก้วสามัคคี
แทรกเตอร์ สัญญาจ้าง

31/03/256
1 

60 
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โครงสร้าง
พื้นฐาน 

CONCRETE 
ถนนเทศบาล 
5 (ซอยโต
โยต้า) เสนอ
โดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 
12 (บ้าน
คลองจาน) 

เลขท่ี E7/2561 

67. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิว
จราจร PARA 
ASPHALT 
CONCRETE 
ถนนเทศบาล 
6 เชื่อมถนน
เทศบาล 8 
เสนอโดย
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 10 
บ้านรัตนะ 2 
(หลังวัด
สระแก้ว) 

 2,800,000.0
0 

2,553,000.
00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระแก้วสามัคคี
แทรกเตอร์ สัญญาจ้าง
เลขท่ี E8/2561 

31/03/256
1 

90 

68. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิว
จราจร PARA 
ASPHALT 
CONCRETE 
ถนนเทศบาล 
2 เชื่อมถนน
เทศบาล 6 
เสนอโดย
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 20 
(บ้านสระแก้ว-
สระขวัญ 2)  

 2,425,000.0
0 

2,180,358.
40 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระแก้วสามัคคี
แทรกเตอร์ สัญญาจ้าง
เลขท่ี E9/2561 

31/03/256
1 

60 

69. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.แยกถนน
เทศบาล 9 
เชื่อมถนน
เทศบาล 7 
ซอย 1 เสนอ
โดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 
12 (บ้าน

 497,000.00 427,000.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 
แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
8/2561 

17/05/256
1 

60 



48 

  

คลองจาน) 

70. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. แยก
ถนนเทศบาล 
10 (ตรงข้าม
โรงเรียนดารา
สมุทร) เสนอ
โดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 8 
(บ้านรัตนะ1 
(เนินกลอย)) 

 287,000.00 263,000.0
0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 
แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
7/2561 

17/05/256
1 

60 

71. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดตั้งเสา
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 77,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี 
แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจ้างเลขท่ี 
808/2561 

22/08/256
1 

15 

72. ยุทธศาสตร์
ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

 50,000.00 2,000.00 บริษัท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน จ ากัด เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0261/61 

22/01/256
1 

3 

  5,521.00 
เอกลักษณ์ เลขท่ีสญัญา 
186/2561 CNTR-
0264/61 

22/01/256
1 

3 

  4,229.00 
ส.รุ่งทิพย์การคา้ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0263/61 

22/01/256
1 

3 

  1,350.00 
ไพบูลย์ศลิป์ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0260/61 

22/01/256
1 

3 

  25,500.00 

นางสาวศิวรินทร์ ทัศน์
สูงเนิน สัญญา 
196/2561 CNTR-
0268/61 

22/01/256
1 

9 

  11,400.00 B00029/61 
22/01/256
1 

9 

73. ยุทธศาสตร์ อบรมให้  20,000.00 432.00 ไพบูลย์ศลิป์/CNTR- 06/07/256 5 
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ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน 

ความรู้ด้าน
การดูแล
สุขภาพและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนพิการ 

0703/61 1 

  1,519.00 
บริษัท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน จ ากัด/ CNTR-
0702/61 

06/07/256
1 

5 

  17,600.00 
นางสาวอัจฉรา ค าสิง
นอก/B00073/61 

04/07/256
1 

30 

74. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมกา
รพัฒนาสตรี
ชุมชน 

 50,000.00 675.00 ไพบูลย์ศลิป์ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0784/61 

06/08/256
1 

5 

  3,416.00 
บริษัทศรีกิจ เครือง
เขียน จ ากัด/CNTR-
0786/61 

06/08/256
1 

5 

  22,800.00 
นางสาวอัจฉรา ค าสิง
นอก/B00085/61 

02/08/256
1 

30 

75. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

 20,000.00 900.00 ไพบูลย์ศลิป์/CNTR-
0493/61 

27/04/256
1 

5 

  900.00 
บริษัท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน จ ากัด/CNTR-
0494/61 

27/04/256
1 

5 

  18,000.00 
นางสาวอัจฉรา ค าสิง
นอก/B00050/61 

24/04/256
1 

30 

76. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมกา
รชุมชน 

 900,000.00 1,560.00 ไพบูลย์ศลิป์/CNTR-
0378/61 

22/03/256
1 

3 

  4,500.00 
นางสาวอ้อยทิพย์ จ า
จด/CNTR-0378/61 

22/03/256
1 

3 

  
160,000.0

0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พิพัฒน์ ณัชชาทราน
สปอร์ต CNTR-
0382/61 

23/03/256
1 

5 
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  5,000.00 
ร้านจุ่นการช่าง/
351/2561 CNTR-
0380/61 

24/03/256
1 

1 

  16,194.00 
บริษ ท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน/353/2561 
CNTR-0383/61 

23/03/256
1 

1 

  
290,800.0

0 
B00041/61 

19/03/256
1 

30 

77. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรม
อาชีพชุมชน 

 100,000.00 12,395.00 เอกลักษณ/์
588/2561 (CNTR-
0722/61) 

15/06/256
1 

3 

  12,050.00 
ร้านดอกไม้ไมตรี
ฟลอริสท/์589/2561 
(CNTR-0723/61) 

18/06/256
1 

2 

  7,075.00 
เจียเทียมเส็ง เกษตร
ภัณฑ/์597/2561 
(CNTR-0724/61) 

20/06/256
1 

2 

  4,805.00 
เจียเทียมเส็ง เกษตร
ภัณฑ/์591/2561 
(CNTR-0725/61) 

20/06/256
1 

2 

  675.00 
ไพบูลย์ศลิป์/CNTR-
0592/61 

15/06/256
1 

2 

  60,000.00 B00064/61 
08/06/256
1 

30 

78. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แข่งขันกีฬา
เทศบาล
จังหวัด
สระแก้ว 

 160,000.00 3,700.00 ร้านศรีกิจโอสถ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0334/2561 เลขท่ี
ฎีกา 445/2561 ลว. 
มี.ค 61 

23/02/256
1 

1 

  24,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พิพัฒน์ ณัชชาทราน
สปอร์ต เลขท่ีสญัญา 
293/2561 CNTR-
0346/61 ลว. 21 
มี.ค. 61 

23/02/256
1 

6 

  85,000.00 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวม
ภัณฑ์ เลขท่ีสญัญา 
260/2561 CNTR-
0348/61 ลว. 21 

15/02/256
1 

8 
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มี.ค. 61 

  3,300.00 

บริษัท ศรีกิจ เครื่อง
เขียน จ ากัด เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0331/2561 ลว. 
21 มี.ค. 61 

16/02/256
1 

1 

  23,400.00 

นางนิลเนตร วิสาพล 
เลขท่ีสญัญา 
257/2561 CNTR-
0347/2561 ลว. 
21 มี.ค. 61 

14/02/256
1 

11 

79. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

 200,000.00 2,745.00 ร้านศรีโอสถ เลขท่ี
สัญญา NCIR-
0060/60 

09/10/256
0 

3 

  9,900.00 
ร้านบีม สปอร์ต เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0057/61 

06/10/256
0 

6 

  1,920.00 
ร้านศรีกิจโอสถ เลขท่ี
สัญญา CNIR-
0115/61 

28/11/256
0 

1 

  81,600.00 
นายไพฑูรย์ ภาคพิมพ์
ใจ เลขท่ีสัญญา 
B00001/61 

05/10/256
0 

6 

  40,400.00 
นายไพฑูรย์ ภาคพิมพ์
ใจ เลขท่ีสัญญา 
B00014/2561 

23/11/256
0 

6 

80. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 200,000.00 2,400.00 ร้านเต้นสระแก้ว เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0082/61 

01/11/256
0 

3 

  3,300.00 
นางชูจิต ส าราญนิช 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0083/61 

01/11/256
0 

1 

  12,000.00 
นายประสิทธ์ ดวงใจ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0081/61 

01/11/256
0 

1 
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81. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

 150,000.00 4,300.00 ร้านไพบลูย์ศิลป์ เลขที่
สัญญา 410/2561 
CNTR-0466/61) 

12/04/256
1 

2 

  32,700.00 

ร้านเต็นท์สระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา 
404/2561(CNTR-
0473/2561) 

12/04/256
1 

2 

  12,800.00 

ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 
407/2561(CNTR-
0470/2561 

12/04/256
1 

2 

  10,000.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 409/2561 
(CNTR-0468/2561) 

12/04/256
1 

2 

  5,500.00 

นายจ านงค์ ศรีวงษ์
จันทร์ เลขท่ีสญัญา 
406/2561(CNTR-
0471/2561) 

12/04/256
1 

2 

  30,000.00 

นางสาวสุวรินทร์ ทัศน์
สูงเนิน เลขท่ีสญัญา 
408/2561 (CNTR-
0469/2561) 

12/04/256
1 

2 

  20,000.00 

นายจันทร์ที สร้อยพา 
เลขท่ีสญัญา 
405/2561 (CNTR-
0472/2561) 

12/04/256
1 

2 

82. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

 80,000.00 3,900.00 ร้านไพบลูย์ศิลป์ เลขที่
สัญญา 1108/2561  

28/12/256
0 

3 

  18,500.00 
นางสาวสุวรินทร์ ทัศน์
สูงเนิน เลขท่ีสญัญา 
1107/2561 

29/12/256
0 

3 

  1,600.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 1104/2561 

29/12/256
0 

3 

  8,200.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 1106/2561 

29/12/256
0 

3 

  15,750.00 
ร้านเต้นท์สระแก้ว โดย 
นางรัถยา บัตรมาก 

29/12/256
0 

3 
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เลขท่ีสญัญา 
1105/2561 

83. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 30,000.00 17,000.00 ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 
437/2561(CNTR-
0508/61) 

24/04/256
1 

3 

  2,050.00 

นางสาวนวพรรษ มณี
รัตน์ เลขท่ีสัญญา 
446/2561(CNTR-
0487/2561) 

26/04/256
1 

2 

  7,000.00 

ร้านเต็นท์สระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา 
445/2561 (CNTR-
0509/2561) 

26/04/256
1 

2 

84. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สมโภช
ศาลหลักเมือง
จังหวัด
สระแก้ว 

 200,000.00 26,380.00 ร้านเต็นท์สระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0141/2561 

13/12/256
0 

3 

  15,000.00 
ร้านไพบลูย์ศิลป์ เลขที่
สัญญาCNTR-
0139/2561 

13/12/256
0 

2 

  1,950.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0135/2561 

13/12/256
0 

3 

  7,500.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0138/2561 

13/12/256
0 

3 

  7,500.00 
นายมนัส อาศัยราษฎร์ 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0140/2561 

13/12/256
0 

3 

  23,350.00 
นางสาวสุวรินทร์ ทัศน์
สูงเนิน เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0136/2561 

13/12/256
0 

3 

  30,000.00 
นายเอนก คละจิต 
เลขท่ีสญัญา CNTR-
0137/2561 

13/12/256
0 

3 

  2,700.00 
นางธัญพร บุพชาติ 
เลขท่ีสญัญา -/2561 

03/01/256
1 

8 

85. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ

วันเด็ก
แห่งชาติ 

 300,000.00 2,900.00 ร้านไพบลูย์ศิลป์ เลขที่
สัญญา 1211/2561 

12/01/256
1 

1 
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การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

  1,200.00 
ร้านเฟอร่าอาร์ต เลขท่ี
สัญญา 1210/2561 

12/01/256
1 

1 

  14,880.00 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.
สระแก้ว เลขท่ีสญัญา 
1209/2561 

12/01/256
1 

1 

  10,000.00 
นางวรรณพร สีฟ้า เลข
ที่สัญา 1208/2561  

12/01/256
1 

1 

  31,300.00 
ร้านเต้นท์สระแก้ว 
เลขท่ีสญัญา 
1207/2561  

12/01/256
1 

1 

  8,076.00 
บริษัท ว.ก.ทวีภัณฑ์ 
จ ากัด เลขท่ีสัญญา 
1206/2561 

12/01/256
1 

1 

  20,000.00 
นางสาวสุวรินทร์ ทัศน์
สูงเนิน เลขท่ีสญัญา 
1205/2561 

12/01/256
1 

1 

  23,594.00 
บริษัท ว.ก.ทวีภัณฑ์ 
จ ากัด เลขท่ีสัญญา 
1212/2561 

12/01/256
1 

1 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2561 
เทศบาลเมืองสระแกว้ เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้  

ยทุธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 43.0 7.21 24.0 4.92 24.0 4.01 24.0 4.01 24.0 4.01 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 45.0 85.03 22.0 14.45 22.0 9.32 22.0 9.32 22.0 9.32 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 31.0 14.67 12.0 10.62 12.0 10.52 12.0 10.52 12.0 10.52 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 42.0 65.72 13.0 15.29 13.0 12.82 13.0 12.82 13.0 12.82 

5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม 
และชุมชน 

7.0 17.60 2.0 0.07 2.0 0.07 2.0 0.07 2.0 0.07 

6.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 17.0 2.96 12.0 2.39 12.0 1.33 12.0 1.33 12.0 1.33 

แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขัน้ตอน 



55 

  

เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
 

 
 

 
แผนภูมแิสดงมลูคา่โครงการ เปรยีบเทยีบตามขัน้ตอน 

เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
 

 
 
 
ช. ผลการด าเนนิงาน 
     เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ

0 10 20 30 40 50

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคม  และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 
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ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภูม ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ      
    1. จ้างเหมาบริการจัดท าฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชน 
    2. จ้างเหมาบริการจัดท าฐานข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ 
    3. จ้างเหมาบริการส ารวจเก็บข้อมูลถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    4. ปรับปรุงรถบรรทุกทะเบียน 80-9584 สระแก้ว  
    5. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
    6. จัดงานวันเทศบาล 
    7. จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
    8. จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ 
    9. จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    10. จ้างเหมาบริการงานพัฒนาบุคคล 
    11. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการ 
    12. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานกิจการสภา 
    13. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 
    14. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ 
    15. จ้างเหมาบริการบันทึกจัดท าฐานข้อมูลงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศ 
 
    16. จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 
    17. ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    18. จัดท าวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    19. จ้างเหมาบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
    20. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    21. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล บันทึกระบบสารสนเทศเก่ียวกับงบประมาณ 
    22. จ้างเหมาบริการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ส ารวจภาคสนามและปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
    23. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เทศบาลเมืองสระแก้ว 
    24. ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 20 (บ้านสระแก้ว-สระ
ขวัญ 2) 
    25. จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 
    26. จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
    27. จ้างเหมาบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
    28. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน ส้วม และบริเวณพ้ืนที่อาคารระดับอนุบาลประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
    29. จ้างเหมาบริการครูเอกภาษาไทย ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
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    30. จ้างเหมาบริการครูเอกคณิตศาสตร์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    31. จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัยประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    32. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    33. จ้างเหมาบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    34. จ้างเหมาบริการงานบรรณารักษ์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    35. จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.1 (บ้านหนอง
นกเขา) 
    36. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) 
    37. จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.2 (บ้านลัดกะสัง) 
    38. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    39. จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด. 3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 
    40. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว ได้แก่ ศพด.1-4 และโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 
    41. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ) 
    42. จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.4 (ตลาดสระแก้ว) 
 
    43. สืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็กๆ สู่ความพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านสัดกะสัง) 
    44. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) 
    45. จ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬาประจ า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    46. จ้างเหมาบริการดูแลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    47. จ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    48. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    49. จ้างเหมาบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    50. จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ และท าความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    51. จ้างเหมาบริการจัดท าเวชระเบียนสถิติข้อมูลผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 
    52. จ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสระแแก้ว 
    53. รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    54. รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
    55. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
    56. ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R 
    57. ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
    58. โครงการพระราชด าริด้าน สาธารณสุข ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
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    59. ขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    60. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2                
    61. ก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    62. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 4 
    63. ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (บ้านตลาด
สระแก้ว) 
    64. ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19 เสนอโดยชุมชนเมือง
ย่อยท่ี 16 (บ้านตลาดสระแก้ว) 
    65. ก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ถนนในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 
20 (บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2) 
    66. ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 5 (ซอยโตโยต้า) เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12 
(บ้านคลองจาน) 
    67. ก่อสร้างผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) 
    68. ก่อสร้างผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 6 เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 20 (บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2)  
    69. ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 7 ซอย 1 เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (บ้าน
คลองจาน) 
    70. ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามโรงเรียนดาราสมุทร) เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 8 (บ้าน
รัตนะ1 (เนินกลอย)) 
    71. ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ 
    72. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
    73. อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
    74. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน 
    75. พัฒนาเด็กและเยาวชน 
    76. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 
    77. ฝึกอบรมอาชีพชุมชน 
    78. แข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว 
    79. ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย) 
    80. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
    81. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
    82. จัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
    83. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    84. สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
    85. วันเด็กแห่งชาติ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
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1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
1. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว       ประธานกรรมการ 
2. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (1)      กรรมการ 
3. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (2)      กรรมการ 
4. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (3)      กรรมการ 
5. นายประดิษฐ์ชัย  ทูค ามี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ 
6. นายบรรเจิด  สุรินทร์ศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ 
7. นายสมศักดิ์  คงพิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ 
8. นางพวงแก้ว ศรีทิม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นายสุเทพ หงส์สัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายอนันต์  ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
12. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขา จ.สระแก้ว ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
13. สาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว   ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
14. นายสมศักดิ ์ ฉายอรุณ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
15. นายธวัชชัย  บุญปลูก ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
16. นางสาวจงจิตร เด่นกระจ่าง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
17. สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์  สร้อยโท      กรรมการและเลขานุการ 
18. นายสมชาย  หล าผาสุข      ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววิไลวรรณ วงษ์จนันา      ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
1. ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
8. นายสังวรณ์ ปัญญา  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
9. นายธณกฤต  ทูค ามี  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
10. นางเปิ้น  เวียงค า  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน     กรรมการและเลขานุการ 
12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

             ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองสระแก้วทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
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            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                        ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
       (นายตระกูล สุขกุล) 
                                                                       นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 


