
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
    "เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ง. การวางแผน 
    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลเมืองสระแก้ว ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  
    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
บริการ 

26 4,255,730 24 4,075,000 24 4,075,000.00 24 4,075,000 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 

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

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

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 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน 

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 

           ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 18,255,700 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารและการบริการ 18 2,655,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 21 14,252,700.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 2 318,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสงัคม และชุมชน 1 50,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 980,000.00 

รวม 47 18,255,700.00 
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ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน 

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

2564 

2563 

2562 

2561 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน 

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

โครงการ 

โครงการ 

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

ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ด้านพฒันาการสง่เสริมคณุภาพชีวิตสงัคม  และชมุชน 

ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

งบประมาณตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ … 
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รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ฐานข้อมูลงานพัฒนา
ชุมชน 

 180,000.00 เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การท าแผนฯ และการ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
ชุมชน 

จัดท าข้อมูลชุมชน,กลุ่ม,
องค์กร,เครือข่าย 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ฐานข้อมูลงานสังคม
สงเคราะห์ 

 108,000.00 -เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนและการ
ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์  
-เพ่ือด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

จัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการส ารวจ
เก็บข้อมูลถนน
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 138,000.00 เพ่ือให้มีข้อมูลในการ
วางแผนซ่อมบ ารุงถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการส ารวจ
เก็บข้อมูลถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ  

 300,000.00 -เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรร-
มาภิบาล ต่อต้านการ
ทุจริตและพัฒนา
เครือข่าย  
-เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเป็นต้นแบบด้าน
การต่อต้านทุจริต  
-เพ่ือเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ อปท. เพ่ือ
ต้านการทุจริต 

นายกเทศมนตรี 
ประธานสภา รองนายก
ฯ สมาชิกสภาฯ ที่
ปรึกษาฯ เลขาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย
สนับสนุนการสอนและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 100 คน 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 
 
 
 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว 

 108,000.00 เพ่ือป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้วและทรัพย์สิน
ของทางราชการอ่ืนๆ ที่
อยู่ในบริเวณศาลหลัก 
เมืองจังหวัดสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว พื้นที่รวม 
12,810 ตารางเมตร 
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6. 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะสระแก้ว-
สระขวัญ 

 108,000.00 เพ่ือป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย
สวนสาธารณะสระแก้ว-
สระขวัญ และทรัพย์สิน
ส่วนราชการที่อยู่ใน
บริเวณสวนสาธารณะ 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
และดูแลทรัพย์สินต่างๆ 
ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะสระแก้ว-
สระขวัญ พ้ืนที่ประมาณ 
75 ไร่ (120,000 ตาราง
เมตร) 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 378,000.00 เพ่ือดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาบริการดูแลท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว พื้นที่ชั้นที่ 1 
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร พื้นที่ชั้นที่ 2 
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร พื้นที่ชั้นที่ 3 
ประมาณ 1,050 ตาราง
เมตร 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการงาน
พัฒนาบุคคล 

 180,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร และเพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการงาน
พัฒนาบุคคลดังนี้  
-ท าแบบประเมินความ
ต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร  
-ด าเนินการประเมิน/
สรุปผลการประเมิน
ความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากร  
-จัดท าแผนพัฒนา
ผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 
 
 
 
 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงานธุรการ 

 138,000.00 เพ่ือแบ่งเบาภาระงาน
ในหน้าที่ด้านการบันทึก
ข้อมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในการธุรการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลธุรการ ดังนี้ 
-บันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลกลาง อปท.  
-บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-Laas  
-บันทึกข้อมูลเอกสารที่
น าเข้า-ออกห้อง
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ผู้บริหารทุกวัน ฯลฯ 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงานกิจการ
สภา 

 138,000.00 เพ่ือแบ่งเบาภาระงาน
ในหน้าที่ด้านการบันทึก
ข้อมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในงานกิจการ
สภาให้เกดิประสิทธิ- 
ภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงานกิจการ
สภา ดังนี้  
-บันทึกข้อมูลระบบ
ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
-จัดท าทะเบียนประวัติ
ของผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล  
-จัดท างานประสานงาน
ส่วนราชการและกิจการ
อ่ืนของสภาเทศบาล  
-ด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎร 

 138,000.00 เพ่ือแบ่งเบาภาระงาน
ในหน้าที่ด้านการบันทึก
ข้อมูลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในงานทะเบียน
ราษฎร ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎร ดังนี้  
-บันทึกข้อมูลผู้มารับ
บริการตามคู่มือ
ประชาชนของงาน
ทะเบียนราษฎร  
-บันทึกข้อมูลผู้มารับ
บริการตามคู่มือ
ประชาชนของงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
-บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจ าตัวประชาชน
ทุกประเภทลงใน
คอมพิวเตอร์ 

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 

 138,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน ในด้านข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 

จ้างเหมาบริการเพ่ือ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกประเภทลงใน
ระบบสารสนเทศ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 1 คน 
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13. ยุทธศาสตร์

ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการบันทึก
จัดท าฐานข้อมูลงาน
แผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินระบบ
สารสนเทศ 

 138,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สินใน
ด้านของข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 

จ้างเหมาบริการเพ่ือ
บันทึกข้อมูลทุกประเภท
ที่เก่ียวข้องกับงานแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน
ลงในระบบสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน จ านวน 1 คน 

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการจัดท า
เอกสารและบันทึก
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ที่เก่ียวกับงานพัสดุ 

 108,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ในการควบคุมเอกสาร
อย่างมีระบบ และ
ทรัพย์สินต่างๆ มีการ
บันทึกรายละเอียดลง
คุมไว้ในทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จ้างเหมาบริการจัดท า
เอกสารงานพัสดุให้เป็น
หมวดหมู่ และบันทึก
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ทุกประเภท จ านวน 1 
คน 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือรวบรวมปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ี
เกินศักยภาพของชุมชน
มาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ครบทุกชุมชน 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดท าวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 100,000.00 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานของ
ประชาชน ส่วนราชการ
ต่างๆ 

จัดท าวารสารรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

 138,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
โครงการผลงานของ
เทศบาลและเรื่องราว
ต่างๆเหตุการณ์ปัจจุบัน
ที่มีประโยชน์จาก
ภายในและภายนอก
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เผยแพร่ไปยังส่วน
ราชการองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
หน่วยงานชุมชน และ
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย ดังนี้  
1.ด าเนินการจัดท า 
Spot ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าว
กิจกรรมโครงการต่างๆ
ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว  
2.ด าเนินการน าเสนอ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Web site ของ
เทศบาล
(www.sakaeocity.go.t
h)และFacebook 
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เทศบาล 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 69,000.00 - เพ่ือให้การติดตามการ
ประเมินผลแผนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี  
- เพ่ือทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  
- เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

19. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการครูผู้ท า
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

 180,000.00 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนชั้น 1-3 ให้อ่าน
ออกเขียนได้ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร  

จ้างเหมาบริการครูผู้ท า
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

20. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการครูผู้ท า
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

 180,000.00 เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการ
ใช้ภาษต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ให้กับ
นักเรียนได้ถูกต้อง ได้
มาตรฐานและเป็นสากล 
น าไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

จ้างเหมาบริการครูผู้ท า
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

21. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

 108,000.00 เพ่ือจัดท าข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศและ
จัดท าข้อมูลใน
โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(SIS) ให้เป็นปัจจุบัน 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

22. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 
 
 

จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียน ส้วม และบริเวณ
พ้ืนที่อาคารระดับ
อนุบาลประจ าโรงเรียน

 108,000.00 เพ่ือรักษาความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่ จัดการ
เรียนการสอน สร้าง
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียน ส้วม และบริเวณ
พ้ืนที่อาคารระดับ
อนุบาลประจ าโรงเรียน
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เทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

เทศบาล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

23. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการครูเอก
ภาษาไทย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้
นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้อ่าน
ออก-เขียนได้ 

จ้างเหมาบริการครูเอก
ภาษไทยประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

24. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตร์ ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในวิชา
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตร์ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

25. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
ระดับปฐมวัยประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนให้ความคล่องตัว 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี่ยง
ระดับปฐมวัย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

26. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพ่ือให้อาคารเรียน 
อาคารประกอบ อาหาร
มีความสะอาด ถูก
ลักษณะอนามัย 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะ
สี) 

27. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียนเทศบาล 
2 (บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพ่ือจัดท าข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนทุกประเภท 
จัดท าข้อมูลโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ (SIS) ให้
เป็นปัจจุบัน 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน
ทุกประเภทจัดท าข้อมูล
ในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน 

28. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการงาน
บรรณารักษ์ ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 180,000.00 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
พิจารณาจัดหาหนังสือ
เข้าห้องสมุด ให้เลข 
หมวด หมู่ ท าดรรชนี 
บรรณานุกรม 
สาระสังเขปกฤตภาค 
เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ 
เกี่ยวกับห้องสมุด
ให้บริการค้นหาหนังสือ 
ฯลฯ  

จ้างเหมาบริการจัดท า 
จัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด ให้เลข หมวด 
หมู่ ดรรชนี 
บรรณานุกรม 
สาระสังเขป กฤตภาค 
เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ 
ภายในห้องสมุด ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย (บ้าน
ลัดกะสัง) 
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29. ยุทธศาสตร์

ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัย ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองสระแก้ว ศพด.1 
(บ้านหนองนกเขา) 

 216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย  

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย 

30. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์
และอาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กสื่อ 
อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ 
อุปกรณ์ อาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเข้า) 

31. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด.2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย 

32. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์
และอาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ 
อุปกรณ์ อาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะ
สี) 

33. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแก้ว ศพด. 3 
(บ้านหนองกะพ้อ) 

 216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย 

34. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมือง
สระแก้ว ได้แก่ ศพด.1-
4 และโรงเรียนเทศบาล 
1,โรงเรียนเทศบาล 2 

 11,120,700.
00 

เพ่ือให้เด็กมีการศึกษาที่
ดีและแบ่งเบาภาระของ
บิดา-มารดา และ
ผู้ปกครองประหยัด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

เด็ก/นักเรียน ได้รับเงิน
สนับสนุนอย่างทั่วถึง 
ฯลฯ 

35. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กสื่อ 
อุปกรณ์และอาคาร

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่นสื่อ 
อุปกรณ์ อาคาร สถานที่
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และอาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้วศูนย์ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์ที่ 3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 

36. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศพด.4 (ตลาด
สระแก้ว) 

 216,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยง
เด็กระดับปฐมวัย 

37. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์ 
และอาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

 108,000.00 ท าความสะอาดเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์ และอาคาร
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 
(ตลาดสระแก้ว) 

จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดเครื่องเล่น สื่อ 
อุปกรณ์ อาคารสถานที่
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

38. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการดูแล
สนามกีฬาประจ า 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานด้าน
อาคารสถานที่ 

จ้างเหมาบริการดูแล
สนามกีฬา จ านวน 1 
อัตรา 

39. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการดูแลสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

 180,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานด้าน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

จ้างเหมาบริการดูแล
ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 
จ านวน 1 อัตรา 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการจัดท า
เวชระเบียนสถิติข้อมูลผู้
มารับบริการใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 138,000.00 เพ่ือจ้างเหมาจัดท า
ทะเบียนฐานข้อมูลเข้าสู่
ระบบไปยัง รพ.แม่ข่าย 
รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
จัดท าทะเบียน
ฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและสื่อสาร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 180 คน/เดือน 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการด้าน
สาธารณสุขชุมชนใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพ่ือจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว เช่น การ

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุม
โรคและสิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 
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ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค
และสิ่งแวดล้อม 

42. ยุทธศาสตร์
ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

 50,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพการด าเนินงาน
ชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพ 
รายได้และนันทนาการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ การ
นันทนาการและ อบรม
อาชีพเสริม ปีละ 1 ครั้ง 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

 200,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน
เยาวชนในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

 200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

จัดงานลอยกระทง ปีละ 
1 ครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 12 จ านวน 300 
คน 

45. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ 

 80,000.00 เพ่ืออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

จัดงานท าบุญตักบาตร
ในวันขึ้นปีใหม่ปีละ 1 
ครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม 
ของทุกปี จ านวน
ผู้เข้าร่วม 350 คน 

46. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

สมโภชศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

 200,000.00 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้วซึ่งเป็นที่เคารพ
บูชาของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้วและใกล้เคียง 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 20 ชุมชน และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ร่วม
โครงการสมโภช
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว จ านวน
ผู้เข้าร่วม 500 คน 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

วันเด็กแห่งชาติ  300,000.00 เพ่ือให้เด็กกล้า
แสดงออก มีความรัก 
ความสามัคคี มีระเบียบ
วินัยอันดีและประชาชน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก 

-จัดกิจกรรมการละเล่น
ต่างๆ ของเด็ก เช่น 
วิ่งผลัดกระสอบ เก้าอ้ี
ดนตรี ฯลฯ เป็นต้น มี
เด็ก เยาวชนเข้าร่วม
โครงการฯ ประมาณ 
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1,000 คน,  
-ค่าของรางวัลส าหรับ
เด็กเข้าร่วมกิจกรรม, 
 -ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม,  
-ค่าเช่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เต็นท ์
เก้าอ้ี 

 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จ านวนเงิน 5,494,115 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
44 โครงการ จ านวนเงิน 5,494,115 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์้านการบริหารและการ

บริการ 
15 632,575.00 15 632,575.00 

ยุทธศาสตรด์้านการศกึษา 21 4,303,495.00 21 4,303,495.00 

ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
2 79,500.00 2 79,500.00 

ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาการส่งเสริม

คุณภาพชีวติสังคม และชุมชน 
1 50,000.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตรด์้านสังคมและการมสี่วน

ร่วมของประชาชน 
5 428,545.00 5 428,545.00 

รวม 44 5,494,115.00 44 5,494,115.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมา

ณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด า- 
เนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าฐานข้อมูล
งานพัฒนา
ชุมชน 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวฐิติรัตน์ 
วิชุมา เลขที่
สัญญา CNTR-
0050/61 

02/10/2560 89 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าฐานข้อมูล
งานสังคม
สงเคราะห์ 

 108,000.00 45,000.00 นางสาว
วณิชญาณ์ ตั้งจิ
รพานิชย์ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0052/61 

02/10/2560 89 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
ส ารวจเก็บ
ข้อมูลถนน
สาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวกัญจน์
รัชฐาน์ ตรีสงค์ 

02/10/2560 89 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งานในประเทศ
และ/หรือ
ต่างประเทศ  

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

15/02/2561 6 

  540.00 

ร้านไพบูลย์ศิลป์ 
ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 
263/2561 ลว. 
15 ก.พ. 61 

15/02/2561 6 

  81,120.00 

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

15/02/2561 9 

  7,500.00 

นางสาวอ้อย
ทิพย์ จ าจด 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 
267/2561 ลว. 
16 ก.พ. 61 

21/02/2561 3 
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  7,800.00 
นายสุรัตน์ 
ประกอบผล 

21/02/2561 3 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

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

02/10/2560 90 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
สวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระ
ขวัญ 

 108,000.00 27,450.00 นายประจักษ์ 
ส าราญนิช 
บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
2/2561 ลว 2 
ต.ค. 60 

02/10/2560 91 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 378,000.00 31,500.00 นางสุวรรณ์ อ่ า
ศรี บันทึกตกลง
จ้าง เลขท่ี 
8/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/2560 90 

  31,500.00 

นางล ายวง ฤทธิ์
กล้า บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 9/2561 
ลว. 2 ต.ค. 60 

02/10/2560 90 

  31,500.00 

นางสุขสมบัติ วี
ระจิตต์ บันทึก
ตกลงจ้าง เลขท่ี 
10/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/2560 90 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานพัฒนา
บุคคล 

 180,000.00 45,000.00 นางสาวธันย
พัฒน์ สระพิลึก 
บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 6/2561 
ลว. 2 ต.ค. 60 

02/10/2560 89 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึก
ข้อมูลงาน
ธุรการ 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวสรัล
รัตน์ เจริญ
พัฒน์ บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 3/2561 
ลว. 2 ต.ค. 60 

02/10/2560 89 
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10. ยุทธศาสตร์

ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึก
ข้อมูลงาน
กิจการสภา 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวจันจิรา 
แก้วหาวงษ์ 
บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
5/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/2560 89 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
งานบันทึก
ข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎร 

 138,000.00 34,500.00 นางสาวสุ
กัญญา อ านาคะ 
บันทึกข้อตกลง
จ้าง เลขท่ี 
7/2561 ลว. 2 
ต.ค. 60 

02/10/2560 89 

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัด
จ้างระบบ
สารสนเทศ 

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

02/10/2560 89 

13. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
บันทึกจัดท า
ฐานข้อมูลงาน
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สินระบบ
สารสนเทศ 

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

02/10/2560 89 

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าเอกสาร
และบันทึก
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับงาน
พัสดุ 

 108,000.00 27,000.00 นายเสฏฐวุฒิ 
บุญช่วย บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 23/2561 
ลว. 2 ต.ค.60 

02/10/2560 89 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

ประชุม
ประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 700.00 ไพบูลย์ศิลป์ 30/11/2560 5 

  1,080.00 ไพบูลย์ศิลป์ 15/01/2561 3 

  8,400.00 นายสถาพร 17/01/2561 1 
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สว่างอารมณ์ 

  3,000.00 
นายสถาพร 
สว่างอารมณ์ 

26/01/2561 1 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูผู้ท าการสอน
รายวิชา
ภาษาไทย 
ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

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

02/10/2560 89 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

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

 180,000.00 45,000.00 นางสาวปริย
ธิดา น้อยบุญ 
เลขที่สัญญา 
40/2561 

02/10/2560 89 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

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

02/10/2560 89 

19. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดอาคาร
เรียน ส้วม และ
บริเวณพ้ืนที่
อาคารระดับ
อนุบาลประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ

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

02/10/2560 89 
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อนุสรณ์) 

20. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูเอก
ภาษาไทย 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

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

02/10/2560 89 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ครูเอก
คณิตศาสตร์ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 180,000.00 45,000.00 นางสาว
อรวรรณ สุพันธ์ 
เลขที่สัญญา 
24/2561 

02/10/2560 89 

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัยประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

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

02/10/2560 89 

  27,000.00 

นางสาวขนิษฐา 
เพ็ชรแก้ว
ประสิทธิ์ เลขที่
สัญญา 
28/2561 

02/10/2560 89 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นาวงสาววรา
ภรณ์ เวชกามา 
เลขที่สัญญา 
16/2561 

02/10/2560 89 

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

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

02/10/2560 89 

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
งานบรรณารักษ์ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

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

02/10/2560 89 
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26. ยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา 
จ้างเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ศพด.1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

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

02/10/2560 89 

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร สถานที่
ประจ าศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวอ าพร 
เวชอุดม เลขที่
สัญญา 
13/2561 

02/10/2560 89 

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ศพด.2 (บ้านลัด
กะสัง) 

 216,000.00 27,000.00 นางสาวเกวลิน 
เผ่าพันธุ์แปลก 
เลขที่สัญญา 
18/2561 

02/10/2560 89 

  27,000.00 

นางสาว
รสสุคนธ์ แก้ว
ศรี เลขท่ีสัญญา 
19/2561 

02/10/2560 89 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นางบัวรวม ปัจ
จิตติ เลขที่
สัญญา 
38/2561 

02/10/2560 89 
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30. ยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา 
จ้างเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ศพด. 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

 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. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
การศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ได้แก่ ศพด.1-4 
และโรงเรียน
เทศบาล 1,
โรงเรียน
เทศบาล 2 

 11,120,700.
00 

1,058,600.0
0 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา -
498/2561 

15/11/2560 2 

  40,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
502/2561  

15/11/2560 2 

  14,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
503/2561  

15/11/2560 2 
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  200,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
504/2561  

15/11/2560 2 

  100,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
505/2561  

15/11/2560 2 

  30,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
506/2561  

15/11/2560 2 

  50,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
507/2561  

15/11/2560 2 

  97,000.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
508/2561  

15/11/2560 2 

  
1,422,395.0

0 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่

15/11/2560 2 
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ฎีกา 
509/2561  

  535,500.00 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เลขที่สัญญา -
/2561 เลขที่
ฎีกา 
510/2561  

15/11/2560 2 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ
อุปกรณ์และ
อาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

 108,000.00 27,000.00 นางสาวสมคิด 
เอนกบุณย์ 
เลขที่สัญญา 
45/2561 

02/10/2560 89 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ศพด.4 (ตลาด
สระแก้ว) 

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

02/10/2560 89 

  27,000.00 

นางสาวนันท์น
ภัศ คงเมือง 
เลขที่สัญญา 
42/2561 

02/10/2560 89 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์ และ
อาคาร สถานที่
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ที่ 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

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

02/10/2560 89 
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35. ยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา 
จ้างเหมาบริการ
ดูแลสนามกีฬา
ประจ า 
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

 108,000.00 27,000.00 นายสันติ บัว
อ่อน เลขที่
สัญญา 
41/2561 

02/10/2560 89 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
ดูแลสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLIT ประจ า
โรงเรียน
เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

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

02/10/2560 89 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
จัดท าเวช
ระเบียนสถิติ
ข้อมูลผู้มารับ
บริการใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

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

02/10/2560 89 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
ด้านสาธารณสุข
ชุมชนในพ้ืนที่
เขตเทศบาล
เมืองสระแแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 45,000.00 นางสาววรารมย์ 
เร่งรีบ บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 30/2561 
ลว. 2 ต.ค. 
2560  

02/10/2560 89 

39. ยุทธศาสตร์
ด้าน
พัฒนาการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

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

22/01/2561 3 

  5,521.00 

เอกลักษณ์ 
เลขที่สัญญา 
186/2561 
CNTR-
0264/61 

22/01/2561 3 

  4,229.00 ส.รุ่งทิพย์การค้า 22/01/2561 3 
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เลขที่สัญญา 
CNTR-
0263/61 

  1,350.00 

ไพบูลย์ศิลป์ 
เลขที่สัญญา 
CNTR-
0260/61 

22/01/2561 3 

  25,500.00 

นางสาวศิวริ
นทร์ ทัศน์สูง
เนิน สัญญา 
196/2561 
CNTR-
0268/61 

22/01/2561 9 

  11,400.00 B00029/61 22/01/2561 9 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา
นักเรียน
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

 200,000.00 2,745.00 ร้านศรีโอสถ 
เลขที่สัญญา 
NCIR-0060/60 

09/10/2560 3 

  9,900.00 

ร้านบีม สปอร์ต 
เลขที่สัญญา 
CNTR-
0057/61 

06/10/2560 6 

  1,920.00 
ร้านศรีกิจโอสถ 
เลขที่สัญญา 
CNIR-0115/61 

28/11/2560 1 

  81,600.00 

นายไพฑูรย์ 
ภาคพิมพ์ใจ 
เลขที่สัญญา 
B00001/61 

05/10/2560 6 

  40,400.00 

นายไพฑูรย์ 
ภาคพิมพ์ใจ 
เลขที่สัญญา 
B00014/2561 

23/11/2560 6 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมีส่วน

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 200,000.00 2,400.00 ร้านเต้น
สระแก้ว เลขท่ี
สัญญา CNTR-

01/11/2560 3 
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ร่วมของ
ประชาชน 

0082/61 

  3,300.00 

นางชูจิต 
ส าราญนิช 
เลขที่สัญญา 
CNTR-
0083/61 

01/11/2560 1 

  12,000.00 

นายประสิทธ์ 
ดวงใจ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0081/61 

01/11/2560 1 

42. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่ 

 80,000.00 3,900.00 ร้านไพบูลย์ศิลป์ 
เลขที่สัญญา 
1108/2561  

28/12/2560 3 

  18,500.00 

นางสาวสุวริ
นทร์ ทัศน์สูง
เนิน เลขที่
สัญญา 
1107/2561 

29/12/2560 3 

  1,600.00 

ร้านเฟอร่า
อาร์ต เลขที่
สัญญา 
1104/2561 

29/12/2560 3 

  8,200.00 

ร้านเฟอร่า
อาร์ต เลขที่
สัญญา 
1106/2561 

29/12/2560 3 

  15,750.00 

ร้านเต็นท์
สระแก้ว โดย 
นางรัถยา บัตร
มาก เลขที่
สัญญา 
1105/2561 

29/12/2560 3 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

สมโภช
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

 200,000.00 26,380.00 ร้านเต็นท์
สระแก้ว เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0141/2561 

13/12/2560 3 
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  15,000.00 

ร้านไพบูลย์ศิลป์ 
เลขที่สัญญา
CNTR-
0139/2561 

13/12/2560 2 

  1,950.00 

ร้านเฟอร่า
อาร์ต เลขที่
สัญญา CNTR-
0135/2561 

13/12/2560 3 

  7,500.00 

ร้านเฟอร่า
อาร์ต เลขที่
สัญญา CNTR-
0138/2561 

13/12/2560 3 

  7,500.00 

นายมนัส อาศัย
ราษฎร์ เลขท่ี
สัญญา CNTR-
0140/2561 

13/12/2560 3 

  23,350.00 

นางสาวสุวริ
นทร์ ทัศน์สูง
เนิน เลขที่
สัญญา CNTR-
0136/2561 

13/12/2560 3 

  30,000.00 

นายเอนก คละ
จิต เลขที่สัญญา 
CNTR-
0137/2561 

13/12/2560 3 

  2,700.00 
นางธัญพร 
บุพชาติ เลขท่ี
สัญญา -/2561 

03/01/2561 8 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

วันเด็กแห่งชาติ  300,000.00 2,900.00 ร้านไพบูลย์ศิลป์ 
เลขที่สัญญา 
1211/2561 

12/01/2561 1 

  1,200.00 

ร้านเฟอร่า
อาร์ต เลขที่
สัญญา 
1210/2561 

12/01/2561 1 

  14,880.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เค.พี.

12/01/2561 1 
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สระแก้ว เลขท่ี
สัญญา 
1209/2561 

  10,000.00 
นางวรรณพร สี
ฟ้า เลขท่ีสัญา 
1208/2561  

12/01/2561 1 

  31,300.00 

ร้านเต้นท์
สระแก้ว เลขท่ี
สัญญา 
1207/2561  

12/01/2561 1 

  8,076.00 

บริษัท ว.ก.ทวี
ภัณฑ์ จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
1206/2561 

12/01/2561 1 

  20,000.00 

นางสาวสุวริ
นทร์ ทัศน์สูง
เนิน เลขที่
สัญญา 
1205/2561 

12/01/2561 1 

  23,594.00 

บริษัท ว.ก.ทวี
ภัณฑ์ จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
1212/2561 

12/01/2561 1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

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

2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 38.0 84.87 21.0 14.25 21.0 4.30 21.0 4.30 21.0 4.30 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29.0 14.23 2.0 0.32 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 15.0 25.66 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และ
ชุมชน 

7.0 17.65 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

6.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 17.0 2.88 5.0 0.98 5.0 0.43 5.0 0.43 5.0 0.43 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
           เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      
    1. จ้างเหมาบริการจัดท าฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชน 
    2. จ้างเหมาบริการจัดท าฐานข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม  และ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 
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    3. จ้างเหมาบริการส ารวจเก็บข้อมูลถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    4. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
    5. จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
    6. จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ 
    7. จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    8. จ้างเหมาบริการงานพัฒนาบุคคล 
    9. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการ 
    10. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานกิจการสภา 
    11. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 
    12. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ 
    13. จ้างเหมาบริการบันทึกจัดท าฐานข้อมูลงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศ 
    14. จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 
    15. ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    16. จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 
    17. จ้างเหมาบริการครูผู้ท าการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
     
    18. จ้างเหมาบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
    19. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน ส้วม และบริเวณพ้ืนที่อาคารระดับอนุบาลประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
    20. จ้างเหมาบริการครูเอกภาษาไทย ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    21. จ้างเหมาบริการครูเอกคณิตศาสตร์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    22. จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    23. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    24. จ้างเหมาบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    25. จ้างเหมาบริการงานบรรณารักษ์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    26. จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.1 (บ้านหนอง
นกเขา) 
    27. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) 
    28. จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.2 (บ้านลัดกะสัง) 
    29. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    30. จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด. 3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 
    31. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ ศพด.1-4 และโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 
    32. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่ออุปกรณ์และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ) 
    33. จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศพด.4 (ตลาดสระแก้ว) 
    34. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่ประจ าศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) 
    35. จ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬาประจ า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    36. จ้างเหมาบริการดูแลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
    37. จ้างเหมาบริการจัดท าเวชระเบียนสถิติข้อมูลผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 
    38. จ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    39. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
    40. ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
    41. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
    42. จัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
    43. สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
    44. วันเด็กแห่งชาติ 
 

ซ. คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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 าผาสุก      ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวศิราภรณ ์ศรีอินทร์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 
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9. นายธณกฤต  ทูค ามี  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
10. นางเปิ้น  เวียงค า  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน     กรรมการและเลขานุการ 
12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองสระแก้วทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                        ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
       (นายตระกูล สุขกุล) 
                                                              นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว 
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ผลงานชิ้นที่ 1 
 

ควบคุมดูแลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม),() 
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 ผลงานชิ้นที่ 2 
 
 

ควบคุม ดูแลการด าเนินการติดตามสืบทรพัย์ และด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับลูกหน้ีค้างช าระภาษ ี
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ผลงานชิ้นที่ 3  
 
 

ควบคุม ดูแลงาน รับเรือ่งราวร้องเรียนรอ้งทุกข์  
และพิจารณา เรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทุกข ์
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 ผลงานแนบ 

แบบประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของนายสมชาย หล าผาสุข 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและ 
แผนงาน 
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แบบประเมินผลการปฏบิตังิาน ครัง้ที ่1 ( 1 ตลุาคม 2560-31 มนีาคม 2561) 
กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงสระแกว้ 

 
 

พนกังานเทศบาล 
1. จ่าสิบเอกกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
2. นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. นายศรีประพันธ์ โครตพัฒน์  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
4. นางสาวฐิติชญา ธิติมาส   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
5. นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ลูกจา้งประจ า 

1. นายปราณี มรกต   ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 

พนกังานจ้างตามภารกจิ  
1. นางสกลสุภา สันต์สวัสดิ์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
2. นางสาววรรณกร ศิลปะวิทย์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นายกฤษเมษฐ จึงตระกูล    ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวสายทิพย์ มาติยานนท์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 


