
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

********************** 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
       ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
" เทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นเมอืงแห่งความน่าอยู ่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ " 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
      1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
      2. พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  
      3. การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
      4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐาน  
      5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง  
      6. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองสระแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตรไ์ว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
      ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
          1. ด้านการปรับปรุงสถานทีป่ฏบิัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลย ี
          2. ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพฒันาเทศบาล 
          3. ด้านการคลังและงบประมาณ 
      ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
          1. ด้านการจัดการศึกษา 
      ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          1. ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
          2. ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค 



          3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
      ด้านการสาธารณูปโภคและการจราจร 
          1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
          2. ด้านการปูองกันและแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 
      ด้านสวัสดิการสังคม 
          1. ด้านการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
          2. ด้านการสังคมสงเคราะห ์
      ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          1. ด้านการส่งเสริม สนับสนนุให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสว่นร่วม 
          2. ด้านอนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การกีฬาและนันทนาการ 

ง. การวางแผน 
      เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป  
      เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการ 

117 22,443,594.00 14 10,248,000.00 7 858,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 10 64,772,506.00 4 50,590,000.00 0 0 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

19 14,724,400.00 16 16,178,000.00 12 10,058,000.00 

ด้านการสาธารณูปโภคและ
การจราจร 

14 7,839,000.00 64 69,899,000.00 17 33,365,000.00 

ด้านสวัสดิการสงัคม 7 17,201,000.00 6 18,745,000.00 6 20,331,600.00 

ด้านสงัคมและการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

16 1,689,500.00 7 4,420,000.00 6 1,320,000.00 

รวม 183 128,670,000.00 111 
170,080,000.0

0 
48 65,932,600.00 

 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการสาธารณูปโภคและการจราจร 

ด้านสวัสดิการสังคม 

ด้านสังคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

2563 
2562 
2561 
2560 

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการสาธารณูปโภคและการจราจร 

ด้านสวัสดิการสังคม 

ด้านสังคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

2563 
2562 
2561 
2560 



 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ    

พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
138 โครงการ  งบประมาณ  53,983,106 บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 105 14,290,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 3 17,966,506.00 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 13,389,400.00 

ด้านการสาธารณูปโภคและการจราจร 11 7,302,000.00 

ด้านสวัสดิการสังคม 1 50,000.00 

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 8 985,000.00 

รวม 138 53,983,106.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง
ติดรถยนต์
ประชาสัมพนัธ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,000.00 เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง 
พร้อมติดตั้งรถยนต์
ประชาสัมพนัธ ์ 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

738,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลให้
เกิดความเรียบร้อย
สวยงามซึง่เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
ท าให้เกิดความ
ประทับใจแก่
ประชาชนและ
หน่วยงานที่มาตดิต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว โดย
ด าเนินการทาสี
ภายนอกอาคาร
ส านักงาน จ านวน 1 
หลัง ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าฐานข้อมูล
งานสังคม
สงเคราะห ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 -เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนและ
ปฏิบัติงานดา้นสังคม
สงเคราะห ์-เพื่อ
ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และเอดส์ 

รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชน 20 
ชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
บรรณารักษ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
ห้องสมุดของ ร.ร.
เทศบาล1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
บรรณารักษ์ ร.ร.
เทศบาล1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานประจ า

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ห้องปฏิบัติการทาง



บริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

การปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาของ ร.ร.
เทศบาล1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

ภาษา ร.ร.เทศบาล1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานบริการ
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป ของ 
ร.ร. เทศบาล1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ทั่วไป ของ ร.ร. 
เทศบาล1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
บรรณารักษ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
ห้องสมุดของ ร.ร.
เทศบาล2 (บ้านลัด
กะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
บรรณารักษ์ ร.ร.
เทศบาล2 (บ้านลัด
กะสัง) 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานบริการ
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

432,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป ของ 
ร.ร.เทศบาล2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ทั่วไป ของ ร.ร. 
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานบริการ
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป ของ 
ศพด. 1 (บ้านหนอง
นกเขา) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ทั่วไป ของ ศพด. 1 
(บ้านหนองนกเขา) 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 -เพื่อประกอบอาหาร
มื้อกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัย ของ 
ศพด.1 -เพื่อดูแล 
อาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหาร ดูแล 
และรักษาความ
เรียบร้อย ของ ศพด. 1 
(บ้านหนองนกเขา) 



ศพด. 1 (บ้านหนอง
นกเขา) 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานบริการ
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป ของ 
ศพด. 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ทั่วไป ของ ศพด. 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 -เพื่อประกอบอาหาร
มื้อกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัย ของ 
ศพด.2 -เพื่อดูแล 
อาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ 
ศพด. 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหาร ดูแล 
และรักษาความ
เรียบร้อย ของ ศพด. 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

13. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานบริการ
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป ของ 
ศพด. 3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ทั่วไป ของ ศพด. 3 
(บ้านหนองกะพ้อ) 

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 -เพื่อประกอบอาหาร
มื้อกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัย ของ 
ศพด. 3 -เพื่อดูแล 
อาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ 
ศพด. 3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหาร ดูแล 
และรักษาความ
เรียบร้อย ของ ศพด. 3 
(บ้านหนองกะพ้อ) 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 -เพื่อประกอบอาหาร
มื้อกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัย ของ 
ศพด. 4 -เพื่อดูแล 
อาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหาร ดูแล 
และรักษาความ
เรียบร้อย ของ ศพด. 4 
(ตลาดสระแก้ว) 



ศพด. 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

486,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การดูแลและรักษา
ความสะอาด
เรียบร้อย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหาร ดูแล 
และรักษาความ
เรียบร้อยในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาของ ร.ร.
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ร.ร.เทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ห้อง
โสตทัศนปูกรณ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนปูกรณ์ของ 
ร.ร.เทศบาล 2  
(บ้านลัดกะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประจ าห้องปฏบิัติการ
โสตทัศนปูกรณ์ (บา้น
ลัดกะสัง) ผู้ปฏบิัติงาน
ประจ าโสตทัศนูปกรณ์ 

19. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
ประกอบอาหาร 
ดูแลและรักษา
ความเรียบร้อย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 -เพื่อประกอบอาหาร
มื้อกลางวันส าหรับ
นักเรียนบอง ร.ร.
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) -เพื่อดูแล 
อาคาร สถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ
โรงอาหาร ร.ร.ท.2 
(บ้านลัดกะสัง) 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ประกอบอาหารดูแล
รักษาความเรียบร้อย
ประจ าโรงอาหาร/
ห้องอาหารของ ร.ร.
เทศบาล 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

20. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟาู

รายได้
จัดเก็บเอง 

324,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มแสง
สว่างและความ
ปลอดภัยรวมทั้งเปน็

จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูาส่องสว่าง



บริหารจัดการ แสงสว่างสาธารณะ การปูองกันการลด
อุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา 

สาธารณะ 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ควบคุม ดูแลระบบ
เครื่องจักร ในศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจร เทศบาล
เมืองสระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อให้มีผู้ช่วย
สนับสนนุการ
ควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษา
เครื่องจักรของศูนย์
ก าจัดขยะฯ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
งานของเคร่ืองจักร 
จัดท าข้อมูลสถิติ
ปริมาณขยะมูลฝอยฯ  

การปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลระบบ
เครื่องจักรในศูนย์ก าจัด
ขยะฯ มีประสทิธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการด้านงาน
อาคารและสถานที ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

324,000.00 1.เพื่อบริการ
ประชาชนเก่ียวกับ
การสาธารณปูการ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดสถานที่ของ
เทศบาล 3. เพื่อให้
ภารกิจจัดสถานที่ใน
การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างทั่วถึง 

จ้างเหมาบริการด้าน
งานอาคารและสถานที่ 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ความส าคัญของวนั
เทศบาล และเห็นถึง
ความส าคัญของ
กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป คณะ
ผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ปีละ 1 
คร้ัง วันที่ 24 เมษายน 
ของทุกปี 

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานใน

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 -เพื่อส่งเสริมการ
บริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

นายกเทศมนตรี 
ประธานสภา รองนายก
ฯ สมาชิกสภาฯ ที่



ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

ต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาเครือข่าย 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
ต้นแบบด้านการ
ต่อต้านการทุจริต -
เพื่อเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ อปท. 
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ปรึกษาฯ เลขาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ
ผู้ปฏิบัตงิานฝุาย
สนับสนนุการสอนและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
รักษาความสะอาด
และความปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้วและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการอื่นๆ ที่อยู่ใน
บริเวณศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

จ้างเหมารักษาความ
สะอาดและความ
ปลอดภัยศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการเวที
ประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 -เพื่อร่วมกันก าหนด
ประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พนัธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการ
ของประชาคมและ
ชุมชน -เพื่อส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
บริหารงานของ 
อปท. 

จัดเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาล
เมืองสระแก้ว เพื่อให้
ประชาชน ทั้ง 20 
ชุมชน มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
วารสารรายงาน
แสดงผลการ

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงาน
ของประชาชน ส่วน

จัดท าวารสารรายงาน
กิจการของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 



ปฏิบัติงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ประจ าปี 2560 

ราชการต่างๆ 

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ท างานกิจการสภา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 เพื่อท าเอกสารการ
ประชุมสภาเทศบาล
และให้บริการ
เก่ียวกับงานกิจการ
สภาแก่สมาชิกสภา
เทศบาล ผูบ้ริหาร
เทศบาลและ
ประชาชน 

จ้างเหมาบริการบนัทึก
ข้อมูลกิจการสภา 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมาผู้
ให้บริการข้อมูล
และต้อนรับห้อง
ทะเบียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

276,000.00 เพื่อให้บริการข้อมูล
ด้านข้อมูลและ
ค าแนะน าแก่
ประชาชนที่มาตดิต่อ
ขอรับบริการ 

จ้างเหมาบริการบนัทึก
ข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎร 

30. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมาผู้
ให้บริการข้อมูล
และต้อนรับห้อง
ผู้บริหารเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อให้การบริการ
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา และภารกิจ
ของผู้บริหาร 

จ้างเหมาท างานบริการ
ข้อมูลและต้อนรับห้อง
ผู้บริหาร 

31. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมาผู้
ให้บริการข้อมูล
และต้อนรับห้อง
ปลัดเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับ
การประชุม อบรม 
สัมมนา และภารกิจ
ของปลัดเทศบาล 

จ้างเหมาท างานบริการ
ข้อมูลและต้อนรับห้อง
ปลัด 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
รักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

243,000.00 เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาผู้รักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัยสวนสา
ธารณสระแก้ว-สระ
ขวัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณ
สระแก้ว-สระขวัญ
และทรัพย์สนิของ

จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสวนสาธารณ
สระแก้ว-สระขวัญ 



ทางราชการที่อยู่
ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะ 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบันทึกข้อมูล
ผู้ช าระภาษีระบบ
จัดเก็บรายได ้

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

จ้างเหมาบริการจาก
บุคคลภายนอกบันทึก
ข้อมูลรายรับต่างๆ ลง
ในระบบเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลจัดเก็บรายได้
ต่างๆ 

35. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบันทึก
ทะเบียนคุมผู้ช าระ
ภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 เพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

การปฏิบัติงานโครงการ
จ้างเหมาบริการจัดเก็บ
รายได้และเร่งรัดผู้ค้าง
ช าระภาษ ี

36. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดเก็บ
รายได้และเร่งรัด
ผู้ค้างช าระภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 เพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

จ้างเหมาบริการจาก
บุคคลภายนอกส ารวจ
ข้อมูลการช าระภาษี
ต่างๆ และติดตาม
เร่งรัด ท าความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่ยังมิได้มา
ช าระภาษีตามกรอบ
ก าหนดเวลา 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการท างาน
ธุรการกองวิชาการ
และแผนงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ธุรการกองวิชาการ
และแผนงานส าเร็จ
ลุล่วง เรียบร้อย 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
เพื่อให้การรับส่ง
หนังสือราชการเกิด
ความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ค้นหาเอกสารได้ง่าย
และปูองกันการสูญ
หาย 

จ้างเหมาท างานธุรการ
กองวิชาการและ
แผนงาน 



38. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิาน
จัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
เข้าสู่ระบบ เพื่อ
สะดวกในการค้น
ประวัติผู้มารับ
บริการได้รวดเร็ว 
เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ในงานศนูย์บริการ
สาธารณสุข 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัตงิานด้าน
การปูองกันควบคุม
โรคเพื่อปฏิบัติงาน
ในศูนย์บริการ
สาธารณสุขและใน
ชุมชนพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ได้มาตรฐานผ่าน
เกณฑ์ ศักยภาพการ
บริการปฐมภูม ิเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดา้น
การปูองกันควบคุม
โรค 

จ้างเหมาผู้ปฏบิัติงาน
ในงานศนูย์บริการ
สาธารณสุข 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
จัดท าฐานข้อมูล
งานพฒันาชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การท าแผนฯ และ
การปฏิบัติงานดา้น
พัฒนาชุมชน 

รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชน 20 
ชุมชน 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกน้ าดบัเพลิง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 เพื่อยึดอายุการใช้
งานของรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงให้นานขึ้น 
รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิง 

ค่าปรับปรุงรถยนต์
บรรทุกน้ าดบัเพลิง 
หมายเลขทะเบียน 80-
9284 สระแก้ว รหัส 
006-49-0004 โดย
เปลี่ยนตัวถังบรรจุน้ า
จากขนาดความจุ 
10,000 ลิตร เป็น
ขนาดความจุ 15,000 
ลิตร พร้อมตรวจเช็ค
และซ่อมระบบปั๊มน้ า
ดับเพลิง 



42. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
จากเหตุวาตภัย
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
มีก าลังไม่ต่ ากว่า 2 
แรงม้ามีแผ่นบังคับโซ ่
ยาวไมน่้อยกว่า 16 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,400.00 เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บ
เอกสารต่างๆ ของ
ทางราชการ และ
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่ราชการ
และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 8 ตู้ 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน 
และส าหรับให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
ชนิดขาตวัซี จ านวน 
10 ตัว 

45. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

33,000.00 เพื่อให้มี
เครื่องปรับอากาศไว้
ใช้ในกองช่าง ส าหรับ
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้มารบั
บริการ 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพืน้
หรือแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่อง 

46. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

86,400.00 เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมคุณภาพ
การใช้งาน 

1.จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลแบบที่ 2 
จ านวน 1 เครื่อง 2.
จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 
2 เครื่อง 3.เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 



ขาวด า จ านวน 2 
เครื่อง 4.เครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA 
3 เครื่อง 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อพัด
ลมระบายควัน
ดับเพลิง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอัคคีภัย 

จัดซื้อพัดลมระบาย
ควันแรงดันสงู ส าหรับ
ใช้ในการดับเพลิง 
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว ต้นก าลัง 
เครื่องยนต์เบนซิน 
จ านวน 1 ตัว 

48. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อชุด
กระเช้าไฟเบอร์
กลาสพร้อมชุด
ควบคุมอัตโนมัต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไฟฟูา
สาธารณะ และเพื่อ
บริการสาธารณะต่อ
ประชาชนดีขึ้น 

จัดซื้อชุดกระเช้า      
ไฟเบอร์กลาสพร้อมชุด
ควบคุมอัตโนมัติ 
จ านวน 2 ชุด 

49. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องยนต์ดีเซล
พร้อมปั๊มสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
จากเหตุอุทกภัย
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จัดซื้อเคร่ืองยนต์ดีเซล
พร้อมปั๊มสูบน้ า ชนิด
หอยโข่งติดตั้งบน    
เทรเลอร์ ส าหรับลาก
จูงพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

50. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

57,000.00 เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จ านวน 6 
เครื่อง 

51. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อชุด
ผจญเพลิงภายใน
อาคาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้
พนักงานในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอัคคีภัย 

จัดซื้อชุดผจญเพลิงผลิต
และถักทอจากวัสดุผา้
นอแมค Nomax มี
คุณสมบัติกันเปลวไฟ
และกันความร้อนสูง 
จ านวน 4 ชุด 

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

โครงการจัดซื้อ รายได้ 40,000.00 เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ
บริหารงานให้มี

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา



บริหารจัดการ เครื่องสูบน้ า จัดเก็บเอง ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สูบน้ าได้ 1,500 ลิตร
ต่อนาที จ านวน 2 
เครื่อง 

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 เพื่อให้การบริการ
ประชาชนที่มาตดิต่อ
ราชการมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 2 ตู้ 

54. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อใช้ในการตัด
ต้นไม,้ กิ่งไม้ ที่พาด
สายไฟ ปูองกันการ
เกิดกระแสไฟฟูา 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ มี
ก าลัง 2 แรงม้า มีแผ่น
บังคับโซ่ ยาวไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จ านวน 2 
เครื่อง 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,400.00 เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมสภาพการ
ใช้ภาพ 

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล(แบบตั้ง
โต๊ะ) จ านวน 4 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวด า 
จ านวน 4 เครื่องและ
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA จ านวน 4 
เครื่อง 

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(inkjet) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,900.00 เพื่อใช้ในงานพิมพ์
แผนที่ พิมพโ์ฉนด
ที่ดิน ที่มีความ
ละเอียดและหนักเบา
ของเส้น 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง 

57. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

53,000.00 เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่ช ารุดและเสื่อ
สภาพ 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่อง 

58. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

โครงการจัดซื้อ
เครื่องเจาะ

 8,800.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน

จัดซื้อเคร่ืองเจาะ
กระดาษที่ท าด้วยโลหะ



บริหารจัดการ กระดาษ กองคลัง เคลือบสีระบบทันสมัย 
แข็งแรง ทนทาน เจาะ
กระดาษได้หนาคร้ังละ 
250 แผ่น หรือ 80 
แกรม จ านวน 1 เครื่อง 

59. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 
4 ลิ้นชัก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,800.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ลิ้นชัก 
ส าหรับเก็บแฟูมงาน
ชนิดแขวน จ านวน 6 ตู้ 

60. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บ
เอกสารต่างๆของ
ทางราชการ และ
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่ราชการ
และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 2 ตู้ 

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพนิง่
ระบบดิจิตอล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000.00 เพื่อใช้ในงานแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย์สินในการออก
ส ารวจปาูยอาคาร 
โรงเรอืน และ
ถ่ายภาพที่มีความ
ละเอียดสูง 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอลจ านวน 1 
ตัว มีความละเอียด
ภาพไม่น้อย 18 ล้าน
พิกเซล 

62. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,100.00 เพื่อทดแทนของเดิม
ที่ช ารุดรอจ าหนา่ย 

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครื่อง 
และเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,900.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ 



ขาวด า และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

64. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการ
ผลิตเอกสารและ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ของงานธุรการ งาน
พัฒนาชุมชนและ
งานสังคมสงเคราะห ์

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(PC) จ านวน 2 ชุด 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิดLED(ขาวด า) 
จ านวน 2 เครื่อง และ
เครื่องส ารองไฟขนาด 
800 VA จ านวน 2 
เครื่อง 

65. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
ศูนย์ก าจัดขยะมลู
ฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

870,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 344.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,376.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

66. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

54,200.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า 2 
เครื่อง เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

67. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องอ่านผลการ
ทดสอบจากชุด
ตรวจหาการติดเชื้อ
ไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

56,000.00 เพื่อตรวจหาการติด
เชื้อโรคไข้เลือดออก
ในกลุ่มเสี่ยง 

จัดซื้อเคร่ืองอ่านผลการ
ทดสอบจากชุดตรวจหา
การติดเชื้อไข้เลือดออก 
จ านวน 4 ชุด ส าหรับ
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

68. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,100.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ



บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อขอรับบริการ 

69. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดถนน
คอนกรีต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดซื้อเคร่ืองตัดถนน 
จ านวน 1 เครื่อง 

70. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องเจาะถนน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อเพิ่มปัจจัยในการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเคร่ืองเจาะถนน 
จ านวน 1 เครื่อง 

71. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการพัฒนา
บุคคล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร และเพื่อ
บุคลากรใน
หน่วยงานสามารดึง
ศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
การให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการงาน
พัฒนาบุคคล จ านวน 1 
คน 

72. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานบันทึก
ข้อมูลงานธุรการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อแบ่งเบาภาระ
งานในหน้าที่ดา้นการ
บันทึกข้อมูลและ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลใน
งานธุรการให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของ
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างด ี

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงานธุรการ 
จ านวน 1 คน 

73. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานบันทึก
ข้อมูลงานกิจการ
สภา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อแบ่งเบาภาระ
งานในหน้าที่ดา้นการ
บันทึกข้อมูลของ
พนักงานเทศบาล

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลกิจการ
สภา จ านวน 1 คน 



ภายในงานกิจการ
สภา ท าให้พนงังาน
เทศบาลมีเวลาไป
ปฏิบัติงานดา้นอื่นที่
มีความส าคัญและ
เร่งด่วนกว่า และ
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของ
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้เปน็
อย่างด ี

74. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงจ้างเหมา
บริการงานบันทึก
ข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อแบ่งเบาภาระ
งานในหน้าที่ดา้นการ
บันทึกข้อมูลและ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
ภายในงานทะเบียน 
ให้พนังงานเทศบาลมี
เวลาไปปฏิบตัิงาน
ด้านอื่นที่มี
ความส าคัญและ
เร่งด่วนกว่า และ
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของ
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้เปน็
อย่างด ี

จ้างเหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูล งาน
ทะเบียนราษฎร 
จ านวน 1 คน 

75. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อประสิทธิภาพ
ของงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน และเพื่อให้
สอคล้องสนับสนนุ
ภารกิจของ
หน่วยงานและ
ประกอบการ
พิจารณาของ

จ้างเหมาบริการเพื่อ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกประเภท 



ผู้บริหารในการ
ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ 
และมาตรการตา่งๆ 

76. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดท า
เอกสารและบันทึก
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับ
งานพสัด ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
พัสดุ และทรัพยส์ิน
ในการควบคุม
เอกสารอย่างมีระบบ 
และทรัพย์สนิต่างๆ 
มีการบันทึก
รายละเอียดลงคุมไว้
ในทะเบียนทรัพย์สนิ 

จ้างเหมาบริการจัดท า
เอกสารงานพัสดุและ
บันทึกข้อมูลทะเบยีน
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับงาน
พัสด ุ

77. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม เหตุการณ์
ปัจจุบนัที่มีประโยชน์ 
จากภายในและ
ภายนอกเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เผยแพร่ไปยังส่วน
ราชการและ
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดีย  

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

78. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดท าเวช
ระเบียบสถิติข้อมูล
ผู้มารับบริการใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 เพื่อจัดท าทะเบียน
ฐานข้อมูลเข้าสู่
ระบบไปยัง รพ.แม่
ข่าย รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว และ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

จัดท าทะเบียน
ฐานข้อมูล พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 



 

79. 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดท า
บริการสาธารณสุข
ชุมชน 

 

รายได้
จัดเก็บเอง 

 

135,000.00 

 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบ
ริกการจัดท าบริการ
สาธารณสุขชุมชน
ช่วยเจ้าหนา้ที่
ให้บริการด้าน
เวชภัณฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการ
ปูองกันและควบคุม
โรคและสิ่งแวดล้อม 

 

การส ารวจ รวบรวม
ข้อมูล การจัดเก็บ
รายงานสถิติเพื่อใช้ใน
งานดา้นส่งเสริม
สุขภาพ 

80. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการครูผู้ท าการ
สอนรายวิชา
ภาษาไทย ระดบั
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-
3 ให้อ่านออกเขียน
ได้ตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร 

จ้างเหมาบริการ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษ
ไทย ระดบัประถม 1-3 

81. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการครูผู้ท าการ
สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนอง
กะพ้ออนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อพัฒนาพืน้ฐาน
การใช้
ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)ให้กับ
นักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องได้มาตรฐาน
และเป็นสากล 
น าไปสู่การเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพใน
อนาคต 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
สอน 

82. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อจัดท าข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
และจัดท าข้อมูลใน
โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ (SIS) ให้

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 



อนุสรณ์) เป็นปัจจบุัน 

83. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดอาคารเรียน 
ส้วมและบริเวณ
อาคารระดับ
อนุบาล ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อรักษาความ
สะอาดบริเวณพืน้ที่
จัดการเรียนการสอน 
สร้างสุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมที่ด ี

จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียนและบริเวณพื้นที่
โดยรอบ 

84. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการครูเอก
ภาษาไทย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุการจัด
การศึกษาให้นักเรียน
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการเรียนรู้
ภาษาไทยให้อ่าน
ออก-เขียนได ้

จ้างเหมาบริการครูเอก
ภาษไทย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

85. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการครูเอก
คณิตศาสตร์ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล2 (บ้านลัด
กะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อส่งเสริงสนับสนนุ
การจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ในวิชา
คณิตศาสตร ์

จ้างเหมาบริการครูเอก
คณิตศาสตร์ ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

86. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการพี่เลี้ยงระดับ
ปฐมวัย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

162,000.00 1. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวยั 2. 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป 

จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยง
ระดับปฐมวยั ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

87. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อให้อาคารเรียน 
อาคารประกอบ
อาหาร มีความ
สะอาดถูก

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 



(บ้านลัดกะสัง) สุขลักษณะ (บ้านลัดกะสัง) 

88. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อจัดท าข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนทุกประเภท 
จัดท าข้อมูลใน
โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ (SIS) ใน
เป็นปัจจบุัน 

จ้างเหมาบริการจัดท า
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน
ทุกประเภท 

89. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงาน
บรรณารักษ์ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อปฏบิัติหน้าที่ใน
การพิจารณาจัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด 
ให้เลข หมวด หมู่ ท า
ดรรชนี 
บรรณานุกรม 
สาระสงัเขป กฤต
ภาค เก็บรวบรวม
สถิติต่างๆเก่ียวกับ
ห้องสมุด ให้บริการ
ค้นหาหนังสือ ฯลฯ 

จ้างเหมาบริการจัดท า 
จัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด งาน
บรรณารักษ์ 

90. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัย ศพด.1 
(บ้านหนองนกเขา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1.เพื่อท าความ
สะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการ สื่อ 
อุปกรณ์ และของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.เพือ่เป็นการสร้าง
ความมั่นใจและความ
พึ่งพอใจของ
ผู้ปกครองต่อ ศพด.
และบุคลากรใน
ศูนย์ฯ 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศพด.1 (บ้านหนอง
นกเขา) 

91. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานท าความ
สะอาดอาคาร 
สถานที่ ประจ า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1. เพื่อดูแลรักษา
ความสะอาด อาคาร
สถานที่ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้อง

ด าเนินการจา้งเหมา
บริการท าความสะอาด
อาคารสถานที่ประจ า 
ศพด. ศูนย์ที่ 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 



1 (บ้านหนอง
นกเขา) 

คอมพิวเตอร์ โรง
อาหารและห้องน้ า 
ประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 2. เพือ่
สร้างภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพทีส่วยงาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

92. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
งานบริการรักษา
ความปลอดภัย 
ประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1.เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน บุคลากร 
และเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 2. 
เพื่อดูแลระวัง
ทรัพย์สินและอาคาร
อย่าให้เกิดอันตราย
และสูญหายหรือ
เสียหาย 

จ้างเหมางานรักษา
ความปลอดภัย ประจ า 
ศพด.1 (บ้านหนอง
นกเขา) 

93. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานท าความ
สะอาดเคร่ือง
พัฒนาการ สื่อ 
อุปกรณ์ และของ
ใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศพด.2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1. เพื่อท าความ
สะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการ สื่อ 
อุปกรณ์และของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อ ศพด.
และบุคลากรใน
ศูนย์ฯ 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเคร่ือง
พัฒนาการเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์ และของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

94. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานท าความ
สะอาดอาคาร 
สถานที่ ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 (บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1. เพื่อดูแลรักษา
ความสะอาด อาคาร
สถานที่ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ โรง
อาหารและห้องน้ า 
ประจ าศนูย์พัฒนา

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ ประจ า ศพด.2 
(บ้านลัดกะสัง) 



เด็กเล็กฯ 2. เพื่อ
สร้างภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพทีส่วยงาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

95. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 (บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1.เพื่อรักษาความ
สะอาดอาคารเรียน 
2.เพื่อให้มีอาคาร
เรียนอนุบาลสะอาด
และมีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาด ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

96. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการ สื่อ
อุปกรณ์ และของ
ใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประจ า 
ศพด.3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1. เพื่อท าความ
สะอาดเคร่ืองเล่น
พัฒนาการ สื่อ 
อุปกรณ ์และของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อ ศพด.
และบุคลากรใน
ศูนย์ฯ 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดเคร่ือง
พัฒนาการเด็ก สื่อ 
อุปกรณ์ และของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

97. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการงานท าความ
สะอาดอาคาร 
สถานที่ ประจ า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 (บ้านหนอง
กะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 1. เพื่อดูแลรักษา
ความสะอาด อาคาร
สถานที่ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ โรง
อาหารและห้องน้ า 
ประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 2. เพื่อ
สร้างภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพทีส่วยงาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ ประจ า ศพด.3 
(บ้านหนองกะพ้อ) 



98. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
งานบริการรักษา
ความปลอดภัย 
ประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินบุคลากร 
และเด็กเล็กใน
บุคลากรและเด็กเล็ก
ใน ศพด.3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ประจ า ศพด. 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

99. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
งานบริการรักษา
ความปลอดภัย 
ประจ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน บุคลากร
และเด็กใน ศพด.4 
(ตลาดสระแก้ว) 

จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภัย
ประจ า ศพด.4 (ตลาด
สระแก้ว) 

100. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการตรวจสอบ
ระบบเครื่องจักรกล
ในศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิง่
ปฏิกูลแบบครบ
วงจรเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อยืดอายุการใช้
งานของ
เครื่องจักรกล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
เครื่องจักรกล และ
ให้เครื่องจักรกลอยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

จ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบระบบ
เครื่องจักรกลในศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

101. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดเก็บ
ข้อมูลไฟฟูา
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพื่อให้มีข้อมูลในการ
วางแผนซ่อมบ ารุง
ไฟฟูาสาธารณะ ใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ข้อมูลไฟฟูาสาธารณะ 
ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

102. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

72,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากสา
ธารณภัยเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ขนาด
ก าลังส่งไม่น้อยกวา่ 5 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 6 เครื่อง 



103. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 
กองวิชาการและ
แผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพสัดุและ
ทรัพย์สินของกอง
วิชาการและแผนงาน 
เพื่อให้มีข้อมูลระบบ
สารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับงานพัสดุ
และทรัพย์สนิ
ครบถ้วนและเปน็
ปัจจุบนั เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการรับ
จ่าย มีความ
สอดคล้องเป็นไปตา
มนโยบายที่ก าหนด 

จ้างเหมาบริการบนัทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ กอง
วิชาการและแผนงาน 

104. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบันทึกจัดท า
ฐานข้อมูลงานแผน
ที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน ระบบ
สารสนเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

69,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
งานแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สินใน
ด้านของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 

จ้างเหมาบริการเพื่อ
บันทึกข้อมูลทุก
ประเภทที่เก่ียวข้องกับ
งานแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์ ลงในระบบ
สารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจบุัน 

105. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการด้าน
สาธารณสุขชุมชน
ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดา้นการ
สาธารณสุขชุมชน
ช่วยเจ้าหนา้ที่
ให้บริการด้าน
เวชภัณฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันและควบคุม
โรคและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการส ารวจ 
รวบรวมข้อมูล การ
จัดท ารายงานสถิติเพื่อ
ใช้ในงานด้านส่งเสริม
สุขภาพการปูองกัน
ควบคุมโรคด้าน
สุขาภิบาลและด้าน
ภูมิคุ้มกันโรค 

106. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,722,500.
00 

เพื่อให้เด็กมี
การศึกษาที่ดีและ
แบ่งเบาภาระของ

เด็ก/นักเรียน ได้รับเงิน
สนับสนนุอย่างทัว่ถึง 
ได้แก่ ค่าอาหาร



บิดา-มารดา และ
ผู้ปกครองประหยัด
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

กลางวันส าหรับ
นักเรียน ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา/ปรบัปรุง
ห้องสมุด ค่าใช้จ่าย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน ค่าใช้จา่ยการ
พัฒนาข้าราชการครู 
ค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
ฯลฯ 

107. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักกลา้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้องและเห็น
ความส าคัญของวนั
เด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก/
เยาวชนในเขตเทศบาล 
ประมาณ 3,000 คน 

108. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนุ
อาหารเสริม (นม) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,144,006.0
0 

เพื่อให้มีนักเรียนตาม
โครงการได้ดื่มนม
ตลอดทั้งปี และมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับนักเรียน 
จ านวน 3774 คน 
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 
(ตลาดสระแก้ว) 
จ านวน 76 คน 

109. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการควบคุม
และปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

95,000.00 เพื่อให้สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สุนัขและแมว 

2,500 ตัว 

110. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

รายได้
จัดเก็บเอง 

424,400.00 เพื่อฟื้นฟูความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 

130 คน 



111. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
เพื่อลดและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ในชุมชน 
และวัด ที่เปน็แหล่ง
โรค เพื่อก าจัดยุงลาย
ตัวเต็มวัยที่เป็น
พาหะน าโรค
ไข้เลือดออก เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชน
ในชุมชนเกิด
จิตส านึกในการเฝูา
ระวังและควบคุม
ปูองกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

112. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค
และให้ความรู้สุข
ศึกษาแก่ประชาชน 

20 ชุมชน 

113. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการในศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,400,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ศูนย์ก าจัดขยะมลู
ฝอยของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในศนูย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

114. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
แรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในงาน
รักษาความสะอาด 
เก็บ ขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,212,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
งานรักษาความ
สะอาด เก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในงานรักษา
ความสะอาด เก็บ ขน 
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

115. ด้าน
สาธารณสุข
และ

โครงการจ้างเหมา
แรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,296,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
งานสวนสาธารณะ 

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในงาน



สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในงาน
สวนสาธารณะ 

ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

สวนสาธารณะของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

116. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดถนนในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,079,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การรักษาความ
สะอาดถนนใน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการักษา
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

117. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการเก็บ ขนขยะ
มูลฝอยและสิง่
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,230,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การเก็บ ขนขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการเก็บ 
ขนขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล 

118. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการตัดหญ้าตัด
แต่งกิ่งไม้และท า
ความสะอาที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,413,000.0
0 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
งาน ตัดหญา้ ตัดแต่ง
ต้นไม้ และท าความ
สะอาดทีส่าธารณะ
ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาบริการตัดแต่ง
ต้นไม้ และท าความ
สะอาดทีส่าธารณะใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

119. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายระบบ
น้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,000,000.0
0 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าสะอาด 
ส าหรับใช้อุปโภค-
บริโภค 

ขยายเขตจ าหน่าย
ระบบน้ าประปาให้แก่
ชุมชนที่ไม่มนี้ าประปา
ใช้ในเขตชุมชนเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

120. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สระแก้ว ซอย 6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

850,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
318.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 1,272.00 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 



121. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หนอง
นกเขา ซอย 20 
เชื่อมถนนเทศบาล 
22 ซอย 1 

รายได้
จัดเก็บเอง 

272,000.00 เพือ่อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
รวมกันไม่น้อยกว่า 
420.00 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

122. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 33 
(หมู่บ้านพรนิมิตร) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

753,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

123. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 19 
(ซอยหลังโรงแรมธ
นาสิริ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

360,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
184.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 552.00 ตร.
ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

124. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
บ้านลัดกะสงั ซอย 
6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

421,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
168.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 672.00 ตร.
ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

125. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์

รายได้
จัดเก็บเอง 

312,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 



การจราจร บ้านหนองเสม็ด
เหนือ  

และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมกันไม่
น้อยกว่า 500.00 ตร.
ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

126. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการจ้างเหมา
แรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในการ
ส ารวจและ
ออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

540,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
งานในการส ารวจ
และออกแบบ
สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในการ
ส ารวจและออกแบบ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

127. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
เทศบาล 33/4 
ซอย 3 (ต่อจาก
ถนนเดิม) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

440,000.00 เพือ่อ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 175 เมตร  

128. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟาูและ
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

197,000.00 เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟาูและ
ติดตั้งหม้อไฟฟูา
อาคารเอนกประสงค์
เพื่อการกีฬาและ
สันทนาการเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

ด าเนินการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟาู
และติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อการ
กีฬาและสนัทนาการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

129. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
แยกถนนเทศบาล2
ซอย9/1 

รายได้
จัดเก็บเอง 

157,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 
และเพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.แยก
ถนนเทศบาล 2 ซอย
9/1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว62.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร หรือมี
พื้นที่ผิว คสล.รวมกันไม่
น้อยกว่า248 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

130. ด้านสวัสดิการ โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ

รายได้ 50,000.00 - เพื่อให้
คณะกรรมการ

ฝึกอบรมคณะกรรมการ
สตรี ปีละ 1 รุ่น 20 



สังคม คณะกรรมการสตรี
ชุมชน 

จัดเก็บเอง พัฒนาสตรีมีความรู้
และทักษะในการ
ด าเนินงาน - เพื่อ
ปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต - เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วน 

ชุมชน 

131. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าที่
ประจ าศนูย์ อปพร.
และสมาชิก อปพร.
เทศบาลเมือง
สระแก้ว เสนอโดย
ชุมชนเมืองย่อยที่ 
5 บ้านเนนิสมบูรณ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000.00 1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ประจ าศนูย์ อปพร. 
ในการพัฒนาศูนย์ 
อปพร. เทศบาลเมือง
สระแก้ว 2.เพื่อปลูก
และปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการ
ทุจริต 3.เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วน 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. 
และสมาชิก อปพร. 
ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

132. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้สตรี เยาวชน 
และประชาชน
ผู้สนใจในอาชีพมี
อาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน 

อบรม 1 คร้ัง จ านวน 
50 คน จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพชุมชน 

133. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการจัดงานสบื
สานประเพณีวัน
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

จัดงานวันสงกรานต์ ปี
ละ 1 คร้ัง ในวันที่ 14 
เมษายน ของทุกปี
จ านวนผู้เข้าร่วม 
2,000 คน 

134. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

จัดงานท าบุญตักบาตร
ในวันขึ้นปีใหม่ ปีละ 1 
คร้ัง ในวันที่ 1 
มกราคม ของทุกปี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
1,500 คน 



135. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่ออนุรกัษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

เด็กและประชาชนใน
เขตเทศบาลได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย โดยมี
กิจกรรมต่างๆท้างดา้น
ศาสนา และประเพณี
ท้องถิ่นที่ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่
จัดตั้งขึ้น จ านวน
ผู้เข้าร่วม 1,000 คน 

136. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการจัดงานสบื
สานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย 

จัดแห่เทียนเข้าพรรษา 
ปีละ 1 คร้ัง ในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 8 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
2,000 คน 

137. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการเทศกาลดู
ผีเสื้อที่ปางสีดา 
ประจ าปี 2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 1.เพื่อให้สอดคล้อง
กับจังหวัดสระแก้ว 
2.เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3.เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการ
รักและหวงแหน
ธรรมชาต ิ

พนักงานเจ้าหน้าที ่
พนักงานครู และ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สระแก้วประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จ านวน 150 
คน 

138. ด้านสงัคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการส่งเสริม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

290,000.00 เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาล
มีความสามัคค ี
สมานฉนัท ์เสียสละ
และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการ
ด าเนินงาน 

เข้าร่วมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
ภายในจังหวัดสระแก้ว 
ณ เทศบาลต าบลตา
พระยา อ าเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
        เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  108  โครงการ จ านวนเงิน  33,286,106  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  จ านวน 108 โครงการ  จ านวนเงิน  33,256,106  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 79 6,618,047.00 79 6,588,047.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 2 15,992,512.00 2 15,992,512.00 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 6,875,509.40 8 6,875,509.40 

ด้านการสาธารณูปโภคและการจราจร 10 3,362,832.92 10 3,362,832.92 

ด้านสวัสดิการสังคม 1 50,000.00 1 50,000.00 

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 8 387,205.00 8 387,205.00 

รวม 108 33,286,106.32 108 33,256,106.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

738,000.00 363,800.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอก เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส 
สัญญาจา้ง 
เลขที่
23/2560 ลว.
30มิ.ย.2560 

01/07/2560 60 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาจัดท า
ฐานข้อมูลงาน
สังคมสงเคราะห ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 23,000.00 นางสาวสุจันทรา 
สิทธิ์นะศรี เลขที่
สัญญา 2560 
เลขที่ฎีกา 
76/2560 ลว.
1 มี.ค. 60 

01/02/2560 89 

  34,500.00 

นางสาวสุจันทรา 
สิทธิ์นะศรี เลขที่
สัญญา 
4/2560 ลว.3 
เม.ย. 60 

03/04/2560 89 

  34,500.00 

นางสาวสุจันทรา 
สิทธิ์นะศรี เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.3 ก.ค. 60 

03/07/2560 89 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

324,000.00 27,000.00 นายประสงค ์กง
แก้ว เลขที่
สัญญา 
4/2560 

03/10/2559 89 

  27,000.00 

นายชนะชัย 
สาโท เลขที่
สัญญา 
6/2560 

03/10/2559 89 



  27,000.00 

นายวีระเดช 
พระสุพรรณ์ 
เลขที่สัญญา 
7/2560 

03/10/2559 89 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาควบคุม 
ดูแลระบบ
เครื่องจักร ใน
ศูนย์ก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจร 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 45,000.00 นายวิศิษย์ศักดิ ์
พูลเจริญ เลขที่
สัญญา 
1/2560 

03/10/2559 89 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการด้าน
งานอาคารและ
สถานที ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

324,000.00 27,000.00 นายประเสริฐ 
ท่าตะคร้อ เลขที่
สัญญา 
2/2560 

03/10/2559 89 

  27,000.00 

นายเอกชัย 
วิสุทธิ์วุฒพิงศ ์
เลขที่สัญญา 
3/2560 

03/10/2559 89 

  27,000.00 

นายสมชาต ิทู
ค ามี เลขที่
สัญญา 
5/2560 

03/10/2559 89 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 2,250.00 ร้านศิริภัณฑ์ 
เลขที่สัญญา 
12/2560 ลว.
21 เม.ย. 60 

21/04/2560 4 

  2,250.00 

นางนิลเนตร วิ
วาพล เลขที่
สัญญา 
2/2560 ลว.
21 เม.ย. 60 

21/04/2560 4 



  540.00 

ร้าน พีเค.35
อิงค์เจ็ท เลขที่
สัญญา 
7/2560 ลว.
21 เม.ย. 60 

21/04/2560 4 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมารักษาความ
สะอาดและความ
ปลอดภัย
ศาลหลักเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 27,000.00 นายบุญศรี แป
นกอง บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที ่
19/2560 ลง
วันที ่3 ตุลาคม 
2559 

03/10/2559 28 

  27,000.00 

นายบุญศรี แป
นกอง บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที ่
65/2560 ลง
วันที่ 4 มกราคม 
2560 

04/01/2560 87 

  27,000.00 

นายบุญศรี แป
นกอง เลขทีีี
สัญญา 
14/2560 ลว.
30 มิ.ย. 60 

01/07/2560 91 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการเวที
ประชาคมเพื่อ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 14,000.00 นางสุวรินทร์ 
ทัศน์สูงเนนิ 
CNTR-
0074/60 

19/10/2559 1 

  432.00 
ร้าน พี.เค.35
อิงค์เจ็ท 

17/10/2559 3 

  16,490.00 
ร้านศรีกิจเคร่ือง
เขียน 

12/10/2559 7 

9. ยุทธศาสตร์ โครงการจัดท า รายได้ 100,000.00 98,000.00 โรงพิมพ์ ช.ด ารง 05/07/2560 30 



ด้านการ
บริหารจัดการ 

วารสารรายงาน
แสดงผลการ
ปฏิบัติงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
ประจ าปี 2560 

จัดเก็บเอง ชัยการพิมพ์ 
เลขที่สัญญา 
6/2560 ลว.5 
ก.ค. 60 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาท างาน
กิจการสภา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 34,500.00 นางสาวจนัจิรา 
แก้วหาวงษ์ 
เลขที่สัญญาที่ 
19/2560 ลว.
30 มิ.ย. 60 

03/07/2560 89 

11. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาผู้ให้บริการ
ข้อมูลและ
ต้อนรับห้อง
ทะเบียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

276,000.00 34,500.00 นางสาวสุกัญญา 
อ านาคะ เลขที่
สัญญา 
20/2560 ลว.
3 มิ.ย. 60 

03/07/2560 89 

12. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมารักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

243,000.00 27,000.00 นายชยันต์ อินท
กาน ์บันทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 
15/2560 ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 
2559 

03/10/2559 28 

  31,500.00 

นายล ายวง ฤทธิ์
กล้า เลขที่ 
5/2560 ลว. 3 
เม.ย. 60 

03/04/2560 89 

  31,500.00 

นางล ายวง ฤทธ์ิ
กล้า เลขท่ีสัญญา 
17/2560 ลว.
30 มิ.ย.60 

01/07/2560 93 

  31,500.00 

นางสุขสมบตัิ วีระ
จิตต์ เลขท่ี 
6/2560 ลว. 3 
เม.ย. 60 

03/04/2560 89 



  31,500.00 

นางสุวรรณ์    
อ่ าศรี เลขที่ 
11/2560 ลว. 
3 เม.ย. 60 

03/04/2560 89 

13. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
รักษาความ
ปลอดภัยสวนสา
ธารณสระแก้ว-
สระขวัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 27,000.00 นายประจักษ์ 
ส าราญนิช เลขที่
สัญญา 
15/2560 ลว.
30 มิ.ย. 60 

01/07/2560 91 

  18,000.00 
นายทานุ อากร 
เลขที่ 4/2560 
ลว. 3 เม.ย. 60 

03/04/2560 56 

14. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บันทึกข้อมูลผู้
ช าระภาษีระบบ
จัดเก็บรายได ้

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 34,500.00 นางสาวพชัยา 
ทวีแสง เลขที่
สัญญา 
10/2560 

03/10/2559 89 

15. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บันทึกทะเบียน
คุมผู้ช าระภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000.00 27,000.00 นางสาวแพรว
มณี คงเมือง 
เลขที่สัญญา 
11/2560 

03/10/2559 89 

16. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
จัดเก็บรายได้และ
เร่งรัดผู้ค้างช าระ
ภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000.00 27,000.00 นายเสฏฐวฒุ ิ
บุญช่วย เลขที่
สัญญา 
12/2560 

03/10/2559 89 

17. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ท างานธุรการกอง
วิชาการและ
แผนงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
ประจ าปี
งบประมาณ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 34,500.00 นายอมรธรรม 
เอ่ียมสอาด 
CNTR-
0057/60 

03/10/2559 90 



2560 

18. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาผู้ปฏิบัติงาน
จัดระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

138,000.00 34,500.00 นางประภัสสร 
นนทวงศ์ บันทึก
เลขที่ 9/2560 

03/10/2559 89 

19. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกัน
ควบคุมโรคเพื่อ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและ
ในชุมชนพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 45,000.00 นางสาววรารมย์ 
เร่งรีบ เลขที่ 
3/2560 

03/10/2559 89 

20. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาจัดท า
ฐานข้อมูลงาน
พัฒนาชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 45,000.00 นายทศพล เงื้อม
ผา เลขที่สัญญา 
2560 ลว.3 
เม.ย.60 

03/04/2560 89 

  34,500.00 

นางสาวจุรีมาศ 
วิชุมา เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.3 ก.ค.60 

03/07/2560 89 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกน้ า
ดับเพลิง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000.00 439,000.00 เลขที่สัญญา 
11/2560 ลว.
19 ม.ค. 60 

19/01/2560 60 



22. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 39,000.00 บันทึกข้อตกลง
ซื้อเลขที่ 
1/2560 ลว.
19เม.ย.2560 

19/04/2560 5 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,400.00 38,400.00 ร้านด่านปรีดา 
เลขที่สัญญา 
4/2560 ลว.
29 มิ.ย. 60 

29/06/2560 5 

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 40,000.00 ร้านด่านปรีดา 
เลขที่สัญญา 
9/2560 ลว.  
9 ส.ค. 60 

09/08/2560 7 

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

86,400.00 24,800.00 CNTR-
0602/2560 
ลว.5ก.ค.2560 

05/07/2560 1 

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อชุด
กระเช้าไฟเบอร์
กลาสพร้อมชุด
ควบคุมอัตโนมัต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 ห้างหุ้นส่วน
สามัญ เอส.พี.
ซัพพลาย เลขที่
สัญญา 
26/2560 

19/12/2559 2 

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

57,000.00 57,000.00 บริษัท เจ้าสมทุร 
168 จ ากัด 

19/07/2560 7 

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 40,000.00 ห้างหุ้นส่วน
สามัญ เอส.พี.
ซัพพลาย 

19/07/2560 7 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 9,600.00 เลขที่สัญญา 
CNTR-
0422/60 

22/05/2560 3 

30. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 39,000.00 บริษัท อาร์ซีพี 
มาร์เก็ตติ้ง 

27/07/2560 5 



31. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,400.00 99,200.00 102/2560 16/06/2560 7 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

53,000.00 53,000.00 ร้าน พล แอร์
แอนด์เซอร์วิส 
เลขที่ 
96/2560 

11/05/2560 7 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องเจาะ
กระดาษ 

 8,800.00 4,850.00 173/2560 18/05/2560 5 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 
4 ลิ้นชัก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,800.00 19,200.00 98/2560 25/07/2560 7 

35. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 9,600.00 CNTR-
0422/60 

22/05/2560 3 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพนิง่
ระบบดิจิตอล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000.00 19,500.00 108/2560 27/07/2560 7 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,100.00 26,700.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทริปเปิ้ล
พี คอมพ์เซอร์วิส 
เลขที่สัญญา 
3/2560 ลว.
27 มิ.ย. 60 

27/06/2560 15 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิม
เลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,900.00 5,800.00 บริษัทเจ้าสมทุร 
168 จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
2/2560 ลว.
19 มิ.ย. 60 

19/06/2560 15 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 44,200.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทริปเปิ้ล
พี คอมพ์เซอร์วิส 
เลขที่สัญญา 

06/07/2560 7 



ส านักงาน 3/2560 ลว.6 
ก.ค. 60 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ภายในศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

870,000.00 805,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมธัส
ก่อสร้าง เลขที่
สัญญา 
14/2560 ลว.
1 ก.พ 60 

01/02/2560 60 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

54,200.00 53,400.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทริปเปิ้ล
พี คอมพ์เซอร์วิส 
เลขที่สัญญา 
5/2560 ลว.7 
ก.ค. 60 

07/07/2560 7 

42. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องอ่านผลการ
ทดสอบจากชุด
ตรวจหาการติด
เชื้อไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

56,000.00 56,000.00 บริษัทไอเมท ลา
บอราทอร่ี จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
7/2560 ลว.
31 ก.ค. 60 

31/07/2560 15 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,100.00 25,100.00 บริษัทเจ้าสมทุร 
168 จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
86/2560 ลว.
16 มี.ค. 60 

16/03/2560 7 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดถนน
คอนกรีต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 75,000.00 ห้างหุ้นส่วน
สามัญ เอส.พี.
ซัพพลาย 

12/01/2560 5 

45. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องเจาะถนน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 59,500.00 ห้างหุ้นส่วน
สามัญ เอส.พี.
ซัพพลาย 

19/01/2560 5 

46. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
พัฒนาบุคคล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาวธนัย
พัฒน ์สระพิลึก/
บันทึกข้อตกลง

04/01/2560 87 



จ้าง เลขที่ 
64/2560 ลว.
4 ม.ค.2560 

  45,000.00 

นางสาวธนัย
พัฒน์ สระพิลึก 
เลขที่สัญญา 
22/2560 ลว.
30 มิ.ย.2560 

03/07/2560 89 

  45,000.00 

นางสาวธนัย
พัฒน์ สระพิลึก 
เลขที่ 7/2560 
ลว. 3 เม.ย. 60 

03/04/2560 89 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงาน
ธุรการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นางสาวสรัลรัตน ์
เจริญพัฒน์/
บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 
63/2560 ลว.
4 ม.ค.60 

04/01/2560 87 

  34,500.00 

นางสาวสรัลรัตน์ 
เจริญพัฒน์ 
เลขที่สัญญา 
21/2560 ลว.
30 มิ.ย.60 

03/07/2560 90 

  34,500.00 

นางสาวสุกัญญา 
อ านาคะ เลขที่
สัญญา 
8/2560 ลว. 3 
เม.ย. 60  

03/04/2560 89 

48. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
บันทึกข้อมูลงาน
กิจการสภา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นางสาวจนัจิรา 
แก้วหาวงษ์/
บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 
61/2560 ลว.
4 ม.ค.2560 

04/01/2560 87 



  34,500.00 

นางสาวจนัจิรา 
แก้วหาวงษ์ 
เลขที่สัญญาจา้ง 
10/2560 ลว. 
3 เม.ย. 60 

30/04/2560 89 

49. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงจ้างเหมา
บริการงานบันทึก
ข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นางสาวสุกัญญา 
อ านาคะ/บนัทึก
ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่ 
62/2560 ลว.
4 ม.ค.2560 

04/01/2560 87 

  34,500.00 

นางสาวสุกัญญา 
อ านาคะ เลขที่
สัญญา 
9/2560 ลว. 3 
เม.ย. 60 

03/04/2560 89 

50. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นางสาวพชัยา 
ทวีแสง เลขที่
สัญญา 
78/2560 ลว.
4 ม.ค. 60 

04/01/2560 87 

51. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
จัดท าเอกสาร
และบนัทึกข้อมูล
ทะเบียน
ทรัพย์สินที่
เก่ียวกับงานพสัด ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นายเสฏฐวฒุิ 
บุญช่วย เลขที่ 
77/2560 

04/01/2560 87 

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการผลิต
สื่อมัลติมีเดีย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นายอมรธรรม 
เอ่ียมสอาด 
CNTR-
0173/60 

02/01/2560 88 

  34,500.00 
นายอมรธรรม 
เอ่ียมสอาด 
เลขที่สัญญา 

03/07/2560 89 



2/2560 ลว.
30 มิ.ย. 60 

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
จัดท าเวชระเบยีบ
สถิติข้อมูลผู้มารับ
บริการใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รายได้
จัดเก็บเอง 

103,500.00 34,500.00 นางประภัสสร 
นนทวงศ์ บันทึก
เลขที่ 76/2 
ลว.4 ม.ค.
2560 -CNTR - 
0167/60 

04/01/2560 87 

  34,500.00 

นางประภัสสร 
นนทวงศ์ เลขที่
สัญญา 
2/2560 ลว.  
4 เม.ย.2560 

03/04/2560 89 

  34,500.00 

นางประภัสสร 
นนทวงศ์   
เลขที่สัญญา 
3/2560 ลว.  
3 ก.ค.2560 

03/07/2560 89 

54. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการครู
ผู้ท าการสอน
รายวิชา
ภาษาไทย ระดบั
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
1 (หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาวนภาพร 
พ่วงคลี ่เลขที่
สัญญา 
23/2560 

01/01/2560 90 

  45,000.00 

นางสาวนภาพร 
พ่วงคลี่ เลขที่
สัญญา 
61/2560 

03/04/2560 90 

  45,000.00 
นางสาวนภาพร 
พ่วงคลี่     
เลขที่สัญญา 

03/07/2560 90 



84/2560 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการครู
ผู้ท าการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ
ประถมศึกษา ปีที่ 
1-6 โรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาวปริยธิดา 
น้อยบุญ เลขที่
สัญญา 
24/2560 

01/01/2560 90 

  45,000.00 

นางสาวปริยธิดา 
น้อยบุญ เลขที่
สัญญา 
62/2560 

03/04/2560 90 

  45,000.00 
นางสาวปริยธิดา 
น้อยบุญ เลขที่ 
85/2560 

03/07/2560 90 

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บริการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวกัญญา
ภัค ขยันคิด 
เลขที่สัญญา 
25/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวกัญญา
ภัค ขยันคิด 
เลขที่สัญญา 
63/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 
นางสาวกัญญา
ภัค ขยันคิด 
เลขที่สัญญา 

03/07/2560 90 



86/2560 

57. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงกาาจา้ง
เหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดอาคาร
เรียน ส้วมและ
บริเวณอาคาร
ระดับอนุบาล 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 1 
(หนองกะพ้อ
อนุสรณ์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางพเยาว ์ทูค า
มี เลขที่สัญญา 
26/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 
นางพเยาว ์ทูค า
มี เลขที่สัญญา 
64/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 
นางพเยาว์ ทูค า
มี เลขที่สัญญา 
87/2560 

03/07/2560 90 

58. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการครู
เอกภาษาไทย 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นายธนชัย 
พานชิไทย   
เลขที่สัญญา 
27/2560 

01/01/2560 90 

  45,000.00 

นายธนชัย 
พานชิไทย   
เลขที่สัญญา 
54/2560 

03/04/2560 90 

  45,000.00 

นายธนชัย 
พานชิไทย เลขที่
สัญญา 
88/2560  

03/07/2560 90 

59. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

โครงการจ้าง
เหมาบริการครู

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาวอรวรรณ 
สุพันธ ์ เลขที่ 

01/01/2560 90 



บริหารจัดการ เอกคณิตศาสตร์ 
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

28/2560 

  45,000.00 

นางสาวอรวรรณ 
สุพันธ์       
เลขที่สัญญา 
55/2560 

03/04/2560 90 

  45,000.00 

นางสาวอรวรรณ 
สุพันธ์       
เลขที่สัญญา 
89/2560 

03/07/2560 90 

60. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการพี่
เลี้ยงระดับ
ปฐมวัย ประจ า
โรงเรียนเทศบาล 
2 (บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

162,000.00 27,000.00 นางนิยม สีดาว 
เลขที่สัญญา 
31/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวสุรภา 
บุญชชู่วย   
เลขที่สัญญา 
32/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวสุรภา 
บุญชชู่วย   
เลขที่สัญญา 
59/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 
นางนิยม สีดาว 
เลขที่สัญญา 
58/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวขนษิฐา 
เพชรแก้ว
ประสิทธิ์    
เลขที่สัญญา 
71/2560 

03/07/2560 90 



  27,000.00 
นางสาวสุรภา 
บุญชชู่วย เลขที่ 
93/2560 

03/07/2560 90 

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการท า
ความสะอาด
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาววรา
ภรณ ์เวชกามา 
เลขที่สัญญา 
33/2560  

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาววรา
ภรณ์ เวชกามา 
เลขที่สัญญา 
94/2560 

03/07/2560 90 

  27,000.00 

นางสาววรา
ภรณ ์เวชกามา 
เลขที่สัญญา 
60/2560 

03/04/2560 90 

62. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ
ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวฐิตนิันท์ 
คนบุญ      
เลขที่สัญญา 
30/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวฐิตนิันท์ 
คนบุญ      
เลขที่สัญญา 
91/2560 

03/07/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวฐิตนิันท์ 
คนบุญ      
เลขที่สัญญา 
57/2560 

03/04/2560 90 

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
บรรณารักษ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาวสุนิดา 
นามเสนา   
เลขที่สัญญา 

03/07/2560 90 



ประจ าโรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้าน
ลัดกะสัง) 

90/2560 

  45,000.00 

นางสาวสุนิดา 
นามเสนา   
เลขที่สัญญา 
29/2560 

01/01/2560 90 

  45,000.00 

นางสาวสุนิดา 
นามเสนา   
เลขที่สัญญา 
56/2560 

03/04/2560 90 

64. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัย ศพด.1 
(บ้านหนอง
นกเขา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวดวงมณ ี
จันทีเทศ    
เลขที่สัญญา 
34/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวดวงมณี 
จันทีเทศ    
เลขที่สัญญา 
48/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวดวงมณี 
จันทีเทศ    
เลขที่สัญญา 
95/2560 

03/07/2560 90 

65. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
ท าความสะอาด
อาคาร สถานที่ 
ประจ า ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 
(บ้านหนอง

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางบุปผา   
ปลูกทรัพย ์
เลขที่สัญญา 
35/2560 

01/01/2560 90 



นกเขา) 

  27,000.00 

นางบุปผา ปลูก
ทรัพย์ เลขที่
สัญญา 
49/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 
นางบุปผา ปลูก
ทรัพย์  เลขที่ 
96/2560 

03/07/2560 90 

66. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมางานบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 (บ้าน
หนองนกเขา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวอ าพร 
เวชอุดม    
เลขที่สัญญา 
36/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวอ าพร 
เวชอุดม เลขที่
สัญญา 
50/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวอ าพร 
เวชอุดม เลขที่
สัญญา 
97/2560 ลว.
3 ก.ค. 60 

03/07/2560 90 

67. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
ท าความสะอาด
เครื่องพัฒนาการ 
สื่อ อุปกรณ์ และ
ของใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศพด.2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวเกวลนิ 
เผ่าพันธ์แปลก 
เลขที่สัญญา 
37/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 นางสาวเกวลนิ 
เผ่าพันธ์แปลก 

03/04/2560 90 



เลขที่สัญญา 
51/2560 

  27,000.00 

นางสาวเกวลนิ 
เผ่าพันธ์แปลก 
เลขที่สัญญา 
98/2560 

03/07/2560 90 

68. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
ท าความสะอาด
อาคาร สถานที่ 
ประจ าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 
(บ้านลัดกะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวสตรีรัตน ์
ภาพพิมพ์ใจ 
เลขที่สัญญา 
38/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวสตรีรัตน์ 
ภาพพิมพ์ใจ 
เลขที่สัญญา 
52/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวสตรีรัตน์ 
ภาพพิมพ์ใจ 
เลขที่สัญญา 
99/2560 

03/07/2560 90 

69. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 (บ้านลัด
กะสัง) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางบัวรวม    
ปันจิตต ิ    
เลขที่สัญญา 
39/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางบัวรวม   
ปันจิตติ     
เลขที่สัญญา 
53/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 นางบัวรวม   
ปันจิตติ     

03/07/2560 90 



เลขที่สัญญา 
100/2560 

70. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการท า
ความสะอาด
เครื่องเล่น
พัฒนาการ สื่อ
อุปกรณ์ และของ
ใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประจ า 
ศพด.3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาวพิศมัย  
รี้เบียว เลขที่
สัญญา 
40/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวพสิมัย  
รี้เบียว เลขที่
สัญญา 
66/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวพสิมัย  
รี้เบียว เลขที่
สัญญา 
101/2560 

03/07/2560 90 

71. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการงาน
ท าความสะอาด
อาคาร สถานที่ 
ประจ า ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 
(บ้านหนอง
กะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาว
กาญจนา นักบุญ 
เลขที่สัญญา 
41/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาว
กาญจนา นักบุญ 
เลขที่สัญญา 
67/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 
นางสาว
กาญจนา นักบุญ 
เลขที่สัญญา 

03/07/2560 90 



102/2560 

72. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมางานบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางสาว     
ณัฎฐนันท ์    
ปะทนัจะ    
เลขที่สัญญา 
42/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวณัฎฐ
นันท์ ปะทนัจะ 
เลขที่สัญญา 
68/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางสาวสมคิด 
อเนกบุณย์ 
เลขที่สัญญา 
103/2560 

03/07/2560 90 

73. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมางานบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 (ตลาด
สระแก้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นางกาญจนา 
จบกมล เลขที่
สัญญา 
43/2560 

01/01/2560 90 

  27,000.00 

นางกาญจนา 
จบกมล เลขที่
สัญญา 
65/2560 

03/04/2560 90 

  27,000.00 

นางกาญจนา 
จบกมล     
เลขที่สัญญา 
104/2560 

03/07/2560 90 

74. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ตรวจสอบระบบ

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นายวิศิษย์ศักดิ ์
พูลเจริญ     
เลขที่สัญญา 

04/01/2560 86 



เครื่องจักรกลใน
ศูนย์ก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจร
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

70/2560 

  45,000.00 

นายวิศิษย์ศักดิ์ 
พลูเจริญ    
เลขที่สัญญา 
2/2560 

03/04/2560 89 

75. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
จัดเก็บข้อมูล
ไฟฟูาสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 27,000.00 นายสมชาต ิ    
ทูค าม ี      
เลขที่สัญญา 
71/2560 

04/01/2560 86 

  27,000.00 

นายสมชาติ     
ทูค ามี       
เลขที่สัญญา 
1/2560 

03/04/2560 89 

76. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

72,000.00 69,000.00 เลขที่สัญญา 
CNTR-
0545/60 

29/06/2560 5 

77. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสารสนเทศ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

75,000.00 40,435.00 นางสาว       
ณิฐชานันท์    
ธนเสฏฐ์ทวี 
เลขที่สัญญา 
1/2560 ลว.
16 มี.ค. 60 

16/03/2560 107 



  34,500.00 

นางสาว       
ณิฐชานันท์    
ธนเสฏฐ์ทวี 
เลขที่สัญญา 
4/2560 ลว.
30 มิ.ย. 60 

03/07/2560 89 

78. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บันทึกจัดท า
ฐานข้อมูลงาน
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน ระบบ
สารสนเทศ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

69,000.00 34,500.00 นางสาวแพรว
มณี คงเมือง 
เลขที่ 
111/2560 

03/04/2560 89 

  34,500.00 

นางสาวแพรว
มณี คงเมือง 
เลขที่ 
118/2560  

30/06/2560 89 

79. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการด้าน
สาธารณสุขชุมชน
ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

135,000.00 45,000.00 นางสาววรารมย์ 
เร่งรีบ เลขที่
สัญญา 
1/2560 ลว.3 
เม.ย.60 

03/04/2560 89 

  45,000.00 

นางสาววรารมย์ 
เร่งรีบ เลขที่
สัญญา 
4/2560     
ลว.3 ก.ค.60 

03/07/2560 89 

80. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,722,500.00 30,000.00 โรงเรียนเทศบาล 
1 หนองกะพ้อ
อนุสรณ์ เลขท่ี
สัญญา 2560 
ลว. 8 พ.ย. 60 

08/11/2560 1 

  100,000.00 โรงเรียน 22/05/2560 1 



เทศบาล 2 บ้าน
ลัดกะสัง เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.22 พ.ค. 60 

  200,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.20 ม.ค. 60 

20/01/2560 173 

  980,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.9 ส.ค. 60 

09/08/2560 38 

  168,500.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.9 พ.ย. 59 

09/11/2559 334 

  4,383,700.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.8 พ.ย. 59 

08/11/2559 335 

  3,533,152.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.9 พ.ย. 59 

09/11/2559 334 

  50,000.00 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.22 มิ.ย. 59 

22/06/2560 122 

  40,000.00 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เลขที่
สัญญา 2560 

09/11/2559 1 

81. ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 

โครงการ
สนับสนนุอาหาร

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,144,006.00 2,980,233.00 สหกรณ์โคนมวัง
น้ าเย็น จ ากัด 
เลขที่สัญญา 

15/05/2560 100 



เสริม (นม) 76/2560 ลว.
15 พ.ค. 60 

  3,526,927.00 

สหกรณ์โคนมวัง
น้ าเย็น จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
22/2560 

01/11/2560 100 

82. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการควบคุม
และปูองกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

95,000.00 25,000.00 ร้าน วทนัยา
โอสถ เลขที่
สัญญา 
9/2560 ลว.7 
ส.ค. 60 

07/08/2560 3 

  4,204.00 

ร้าน 999 อิงค์
เจ๊ท เลขที่
สัญญา 
3/2560 ลว. 7 
ส.ค. 60 

07/08/2560 3 

  675.00 

ร้าน ศิลปะ
โฆษณา เลขที่
สัญญา 
1/2560 ลว. 7 
เม.ย. 60 

07/04/2560 5 

83. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ปูองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 97,520.00 บริษัท แสง
วิรุฬห์ทอง 
จ ากัด เลขที่
สัญญา 
8/2560 ลว.2 
ส.ค. 60 

02/08/2560 3 

  61,446.40 

สหกรณ์
การเกษตรเมือง
สระแก้ว จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
หนังสือ ที่ สก 
52004/2559 
ลว.31 ก.ค. 60 

07/08/2560 19 



  18,834.00 

ร้าน 999   
อิงค์เจ๊ท เลขที่
สัญญา CNTR - 
0664/60 ลว.
31 ก.ค. 60 

31/07/2560 5 

  630.00 

ร้านศรีกิจเคร่ือง
เขียน เลขที่
สัญญา CNTR - 
0663/60 ลว.
31 ก.ค. 60 

31/07/2560 3 

84. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาบริการใน
ศูนย์ก าจัดขยะมลู
ฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,400,000.00 675,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
1/2560 

03/10/2559 89 

  796,500.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
7/2560 

04/01/2560 86 

  796,500.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
16/2560 

03/04/2560 89 

85. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานใน
งานรักษาความ
สะอาด เก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,212,000.00 1,053,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
2/2560 

03/10/2559 89 

86. ด้าน
สาธารณสุข
และ

โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,296,000.00 324,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 

03/10/2559 89 



สิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติงานใน
งาน
สวนสาธารณะ 

3/256 

87. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดถนนใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,079,000.00 693,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
8/2560 

04/01/2560 86 

  693,000.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
17/2560 

03/04/2560 89 

88. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาบริการเก็บ 
ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,230,000.00 406,800.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
9/2560 

04/01/2560 86 

  406,800.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
18/2560 

03/04/2560 89 

89. ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาบริการตัด
หญ้าตัดแต่งกิ่งไม้
และท าความสะ
อาที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,413,000.00 411,300.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
10/2560 

04/01/2560 86 

  411,300.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
1/2560 

03/04/2560 89 



90. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สระแก้ว ซอย 6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

850,000.00 627,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจา้งเลขที่ 
26/2560 

23/08/2560 90 

91. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หนอง
นกเขา ซอย 20 
เชื่อมถนน
เทศบาล 22 
ซอย 1 

รายได้
จัดเก็บเอง 

272,000.00 154,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจา้งเลขที่ 
5/2560 

23/08/2560 60 

92. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 33 
(หมู่บ้านพร
นิมิตร) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

753,000.00 696,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาเลขที ่
12/2560 

31/01/2560 60 

93. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยก
ถนนเทศบาล 19 
(ซอยหลัง
โรงแรมธนาสิริ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

360,000.00 334,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาเลขที ่
13/2560 

31/01/2560 45 

94. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
บ้านลัดกะสงั 
ซอย 6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

421,000.00 382,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
สัญญาเลขที่
6/2560 

09/12/2559 30 

95. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์
บ้านหนองเสม็ด
เหนือ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

312,000.00 287,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาเลขที ่
2/2560 

23/05/2560 45 

96. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ

โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานใน

รายได้
จัดเก็บเอง 

540,000.00 135,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 

03/10/2559 89 



การจราจร การส ารวจและ
ออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง 

4/2560 

97. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
เทศบาล 33/4 
ซอย 3 (ต่อจาก
ถนนเดิม) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

440,000.00 407,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เสรี มีชัย 
เลขที่สัญญา 
57/2559 

15/11/2559 45 

98. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟาู
และติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

197,000.00 196,832.92 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว/ตาม
บันทึกข้อตกลง
การรับเงิน
อุดหนุนเลขที่ 
1/2560 ลว.5
ก.ย.2560 

08/09/2560 45 

99. ด้านการ
สาธารณปูโภค
และ
การจราจร 

ก่อสร้างถนน 
คสล.แยกถนน
เทศบาล2ซอย
9/1 

รายได้
จัดเก็บเอง 

157,000.00 144,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วี แอนด์ 
วี อินเตอร์ซิตี้ 
สัญญาจา้งเลขที่ 
4/2560 

23/08/2560 45 

100. ด้านสวัสดิการ
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ
สตรีชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 12,600.00 นางพรนิภา 
วรรณุสิทธิ์ เลขที่
สัญญา 
50/2560 ลว.
21 มี.ค. 60 

23/03/2560 30 

  2,400.00 

ร้านศรีกิจเคร่ือง
เขียน เลขที่
สัญญา 
1/2560 ลว.
23 มี.ค. 60 

23/03/2560 3 

  7,000.00 

บริษัท ภูธนาสิริ 
บิซิเนส จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว.28 

28/03/2560 1 



มี.ค. 60 

  28,000.00 

บริษัท ภูธนาสิริ 
บิซิเนส จ ากัด 
เลขที่สัญญา 
2/2560 ลว.
28 มี.ค. 60 

28/03/2560 1 

101. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าที่
ประจ าศนูย์ อป
พร.และสมาชิก 
อปพร.เทศบาล
เมืองสระแก้ว 
เสนอโดยชุมชน
เมืองย่อยที่ 5 
บ้านเนินสมบูรณ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000.00 540.00 ร้านพี.เค.35 
อิงค์เจ็ท 

15/06/2560 6 

  3,370.00 

ร้านศรีกิจเคร่ือง
เขียน ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 
22/2560 ลว.
15 มิ.ย.60 

15/06/2560 5 

  3,600.00 

นายพีระพงศ ์
หม่ืนผ่อง สัญญา
ยืมเงินเลขที่ 
63/2560 

12/05/2560 8 

  3,360.00 

นางวาสนา โหร ี
ใบสั่งจ้างเลขที่ 
17/2560 ลว.
15 มิ.ย.2560 

15/06/2560 6 

102. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 18,000.00 นางพรนิภา 
วรรณุสิทธิ์   
เลขที่สัญญา 
65/2560 ลว.

20/06/2560 30 



20 มิ.ย. 60 

  900.00 

พี.เค.35 อิงค์
เจ็ท         
เลขที่สัญญา 
1/2560 ลว.
13 ก.ค. 60 

13/07/2560 3 

  5,430.00 

ร้านเอกลักษณ์ 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 26 
ก.ค. 60 

28/06/2560 1 

  19,540.00 

ร้านห้องภาพ
สยาม นายสนิท 
นรีภาพ เลขที่
สัญญา 
2/2560 ลว.
27 มิ.ย. 60 

27/06/2560 2 

  9,080.00 

ร้านดอกไม้ไมตรี
ฟลอริสท์ เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.27 มิ.ย. 60 

27/06/2560 3 

  8,040.00 

ครัวฟาร์มเห็ด 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 27 
มิ.ย. 60 

27/06/2560 3 

  4,760.00 

ร้านเอกลักษณ์ 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 28 
มิ.ย. 60 

28/06/2560 7 

  31,250.00 

ครัวฟาร์มเห็ด 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 29 
มิ.ย. 60 

29/06/2560 5 

103. ด้านสงัคม
และการมีส่วน

โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี

รายได้ 150,000.00 4,300.00 ร้านไพบูลย์ศลิป์ 
เลขที่สัญญา -

26/04/2560 1 



ร่วมของ
ประชาชน 

วันสงกรานต ์ จัดเก็บเอง /2560 เลขที่  
ฎีกา 
469/2560 
ลว.26 เม.ย.
2560 

  20,000.00 

ร้านเตน็ท์
สระแก้ว เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขฎีกา 
470/2560 
ลว.26เม.ย.
2560 

26/04/2560 1 

  20,600.00 

ร้านเฟอร่าอาร์ต 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่
ฎีกา 
471/2560 
ลว.26เม.ย.
2560 

26/04/2560 1 

  6,500.00 

นายจ านง ศรี
วงษ์จันทร์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขทีฎี่กา 
472/2560 
ลว.26เม.ย.
2560 

26/04/2560 1 

  3,300.00 

นางสาว
นวพรรษ มณี
รัตน์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขทีฎี่กา 
473/2560 
ลว. 26 เม.ย.
2560 

26/04/2560 1 

104. ด้านสงัคม
และการมีส่วน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี

รายได้ 80,000.00 3,900.00 ร้านไพบูลย์ศลิป์ 
เลขที่สัญญา 

27/12/2559 3 



ร่วมของ
ประชาชน 

ใหม่ จัดเก็บเอง 101/2560 
เลขทีฎี่กา 
246/2560 
ลว.11 ม.ค.
2560 

  6,000.00 

นางสาวสุวรินทร์ 
ทัศน์สูงเนนิ 
เลขที่สัญญา 
105/2560 
เลขทีฎี่กา 
250/2560 
ลว.11ม.ค.60 

01/01/2560 1 

  8,000.00 

ร้านเฟอร่าอาร์ต 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่
ฎีกา 
248/2560 
ลว.11 ม.ค.
2560 

01/01/2560 1 

  2,050.00 

นางสาว
นวพรรษ มณี
รัตน์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขทีฎี่กา 
249/2560 
ลว.11ม.ค.
2560 

01/01/2560 1 

  16,100.00 

ร้านเตน็ท์
สระแก้ว โดย 
นางรัถยา บัตร
มาก เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขฎีกา 
247/2560 
ลว.11 ม.ค.
2560 

01/01/2560 1 



105. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 7,800.00 ร้านเต้นสระแก้ว 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 24 
พ.ค. 60 

24/05/2560 1 

  2,050.00 

นางสาว
นวพรรษ      
มณีรัตน์ เลขที่
สัญญา 2560 
ลว.24 พ.ค. 60 

24/05/2560 1 

  17,000.00 

ร้านเฟอร่าอาร์ต 
เลขที่สัญญา 
2560 ลว. 24 
พ.ค. 60 

24/05/2560 1 

106. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 4,800.00 ร้านไพบูลย์ศลิป์ 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่
ฎีกา 
694/2560 

07/07/2560 1 

  40,500.00 

ร้านเฟอร่าอาร์ต 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่ 
693/2560 

07/07/2560 1 

  3,000.00 

นางสาว
นวพรรษ มณี
รัตน์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขที่ฎีกา 
695/2560 

07/07/2560 1 

107. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการเทศกาล
ดูผีเสื้อที่ปางสีดา 
ประจ าปี 2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 38,800.00 ร้านเฟอร่าอาร์ต 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่ 
690/2560 

03/07/2560 1 

  550.00 นางสาว
นวพรรษ มณี

03/07/2560 1 



รัตน์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขที่ฎีกา 
691/2560 

  500.00 

ร้านไพบูลย์ศลิป์ 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่
ฎีกา 
692/2560 

03/07/2560 1 

108. ด้านสงัคม
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

290,000.00 3,535.00 ร้านศรีกิจโอสถ 
เลขที่สัญญา 
152/2560 
เลขที่ฎีกา 
338/2560 
ลว. 24 ก.พ.
2560  

14/02/2560 1 

  9,100.00 

นางสาวสุนนัทา 
จันทรไพร เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขที่ฎีกา 
339/2560 
ลว.24 ก.พ.
2560 

15/02/2560 1 

  24,950.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดรวมภัณฑ์ 
เลขที่สัญญา 
103/2560 
เลขที่ฎีกา 
366/2560 
ลว. 1 มี.ค.
2560  

10/02/2560 5 

  16,000.00 

ธีระวัฒน ์
สระแก้วทัวร์ 
เลขที่สัญญา 
208/2560 
เลขที่ฏีกา 

10/02/2560 8 



388/2560 
ลว. 8 มี.ค.
2560 

  4,250.00 

ร้านศรีกิจโอสถ 
เลขที่สัญญา -
/2560 เลขที่
ฎีกา 
404/2560 
ลว.17 มี.ค.
2560 

13/03/2560 1 

  4,100.00 

นางสาว        
นวพรรณ     
มณีรัตน์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขทีฎี่กา 
403/2560 
ลว.17 มี.ค.60 

13/03/2560 1 

  11,650.00 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ รวม
ภัณฑ์ เลขที่
สัญญา -/2560 
เลขทีฎี่กา 
402/2560 
ลว.1 มี.ค.
2560 

13/03/2560 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 

117 22,443,594
.00 

105 14,290,200
.00 

79 6,618,047.00 79 6,588,047.
00 

76 6,250,547.
00 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

10 64,772,506
.00 

3 17,966,506
.00 

2 15,992,512.0
0 

2 15,992,512
.00 

2 15,992,512
.00 

3.ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

19 14,724,400
.00 

10 13,389,400
.00 

8 6,875,509.40 8 6,875,509.
40 

8 6,875,509.
40 

4.ด้านการ
สาธารณูปโภค
และการจราจร 

14 7,839,000.
00 

11 7,302,000.
00 

10 3,362,832.92 10 3,362,832.
92 

10 3,362,832.
92 

5.ด้านสวัสดิการ
สังคม 

7 17,201,000
.00 

1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

6.ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

16 1,689,500.
00 

8 985,000.00 8 387,205.00 8 387,205.00 8 387,205.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 
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อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 



ช. ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลเมืองสระแก้ว ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
ปี 2560 ในเขตพื้นที ่โดยได้รบัความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพืน้ที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมี
ผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญ  ดงันี ้
   1. โครงการปรับปรุงอาคารส านกังานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      2. โครงการจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลงานสงัคมสงเคราะห์ 
      3. โครงการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ 
      4. โครงการจ้างเหมาควบคุม ดแูลระบบเครื่องจักร ในศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบ
วงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      5. โครงการจ้างเหมาบริการด้านงานอาคารและสถานที่ 
      6. โครงการจัดงานวนัเทศบาล 
      7. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความปลอดภัยศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
      8. โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
      9. โครงการจัดท าวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปี 2560) 
      10. โครงการจ้างเหมาท างานกจิการสภา 
      11. โครงการจ้างเหมาผู้ให้บริการข้อมูลและต้อนรับห้องทะเบียน 
      12. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณสระแก้ว-สระขวัญ 
      13. โครงการจ้างเหมาบริการบนัทึกข้อมูลผู้ช าระภาษีระบบจัดเก็บรายได้ 
      14. โครงการจ้างเหมาบริการบนัทึกทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี 
      15. โครงการจ้างเหมาบริการจดัเก็บรายได้และเร่งรัดผู้ค้างช าระภาษี 
      16. โครงการจ้างเหมาบริการท างานธุรการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
      17. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏบิัตงิานจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
      18. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏบิัตงิานดา้นการปูองกันควบคุมโรคเพื่อปฏิบัติงานในศูนยบ์ริการสาธารณสุข
และในชุมชนพืน้ที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      19. โครงการปรับปรุงครุภัณฑร์ถยนต์บรรทุกน้ าดบัเพลิง 
      20. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
      21. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
      22. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
      23. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      24. โครงการจัดซื้อชุดกระเชา้ไฟเบอร์กลาสพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ 
      25. โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
      26. โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 
      27. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
      28. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
      29. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       30. โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
      31. โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ 
      32. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
      33. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
      34. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
      35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      36. โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
       



 
   37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
   38. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      40. โครงการจัดซื้อเคร่ืองอ่านผลการทดสอบจากชุดตรวจหาการติดเชื้อไข้เลือดออก 
      41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      42. โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต 
      43. โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะถนน 
      44. โครงการจ้างเหมาบริการพฒันาบุคคล 
      45. โครงการจ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูลงานธุรการ 
      46. โครงการจ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูลงานกิจการสภา 
      47. โครงจ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 
      48. โครงการจ้างเหมาบริการบนัทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ 
      49. โครงการจ้างเหมาบริการจดัท าเอกสารและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพยส์ินที่เก่ียวกับงานพสัดุ 
      50. โครงการจ้างเหมาบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  
      51. โครงการจ้างเหมาบริการจดัท าเวชระเบียบสถิติข้อมูลผู้มารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
      52. โครงการจ้างเหมาบริการครูผู้ท าการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียน    
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
      53. โครงการจ้างเหมาบริการบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าโรงเรียนเทศบาล 1           
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
      54. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน สว้มและบริเวณอาคารระดบัอนุบาล 
ประจ าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
      55. โครงการจ้างเหมาบริการครูเอกภาษาไทย ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
      56. โครงการจ้างเหมาบริการครูเอกคณิตศาสตร์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง) 
      57. โครงการจ้างเหมาบริการพีเ่ลี้ยงระดับปฐมวัย ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสงั) 
      58. โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลดักะสัง) 
      59. โครงการบริการจัดท าข้อมูลสารสนเทศประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
      60. โครงการจ้างเหมาบริการงานบรรณารักษ์ประจ าโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลดักะสัง) 
      61. โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ศพด.1  
(บ้านหนองนกเขา) 
        62. โครงการจ้างเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจ า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1  
(บ้านหนองนกเขา) 
      63. โครงการจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  
(บ้านหนองนกเขา) 
      64. โครงการจ้างเหมาบริการงานท าความสะอาดเคร่ืองพัฒนาการ สื่อ อุปกรณ์ และของใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศพด.2 (บ้านลัดกะสงั) 
       65. โครงการจ้างเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2  
(บ้านลัดกะสัง) 
      66. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 (บ้านลัดกะสงั) 
      67. โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดเคร่ืองเล่นพัฒนาการ สื่ออุปกรณ์ และของใช้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประจ า ศพด.3 (บ้านหนองกะพ้อ) 
      68. โครงการจ้างเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจ า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 (บ้าน
หนองกะพ้อ) 
      69. โครงการจ้างเหมางานบรกิารรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3  
(บ้านหนองกะพ้อ) 
 



 
       70. โครงการจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 (ตลาดสระแก้ว) 
      71. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจสอบระบบเคร่ืองจักรกลในศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      72. โครงการจ้างเหมาบริการจดัเก็บข้อมูลไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      73. โครงการจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
      74. โครงการจ้างเหมาบริการบนัทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
      75. โครงการจ้างเหมาบริการบนัทึกจัดท าฐานข้อมูลงานแผนทีแ่ละทะเบียนทรัพยส์ิน ระบบ
สารสนเทศ 
      76. โครงการจ้างเหมาบริการดา้นสาธารณสุขชุมชนในพืน้ที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      77. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 
      78. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
      79. โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสนุัขบ้า 
      80. โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     81. โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      82. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      83. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ 
      84. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      85. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
      86. โครงการจ้างเหมาบริการตดัหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และท าความสะอาที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว 
      87. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6 
      88. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1 
      89. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) 
      90. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 19 (ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ) 
      91. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบา้นลัดกะสงั ซอย 6 
      92. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงคบ์า้นหนองเสม็ดเหนือ  
      93. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง 
      94. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 (ต่อจากถนนเดิม) 
      95. ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟูาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
      96. ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล2ซอย9/1 
      97. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรีชุมชน 
      98. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพและศึกษาดงูานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ อปพร.และสมาชิก 
อปพร.เทศบาลเมืองสระแก้ว เสนอโดยชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ ์
      99. โครงการฝึกอบรมอาชีพชมุชน 
      100. โครงการจัดงานสบืสานประเพณีวันสงกรานต์ 
     101. โครงการจัดงานประเพณวีันขึ้นปีใหม ่
      102. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     103. โครงการจัดงานสบืสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
      104. โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจ าปี 2560 
      105. โครงการส่งเสริมดา้นกีฬาและนันทนาการ 
 

 
 



 
ซ. คณะกรรมการ 

    1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   1. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว     ประธานกรรมการ 
   ๒. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (๑)    กรรมการ 
   ๓. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (๒)    กรรมการ 
   ๔. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (๓)    กรรมการ 
   ๕. นายประดษิฐ์ชัย  ทูค าม ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ 
   6. นายบรรเจิด  สุรินทร์ศักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ 
   ๗. นายสมศักดิ์  คงพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ
   ๘. นางพวงแก้ว  ศรีทิม  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
   ๙. นายสุเทพ    หงสส์ัมฤทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
   10. นายอนันต์   ปราณ ี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
   ๑๑. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  จังหวัดสระแก้ว   กรรมการ 
   ๑๒. ผู้จัดการการประปาส่วนภมูิภาค  จังหวัดสระแก้ว   กรรมการ 
   ๑๓. สาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว     กรรมการ 
   ๑๔. นายสมศักดิ์  ฉายอรุณ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๑๕. นายธวัชชัย  บญุปลูก  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวจงจิตร เด่นกระจา่ง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๑๗. ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว        กรรมการและเลขานุการ 
   18. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   1. ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว     ประธานกรรมการ 
   ๒. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
   3. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
   ๔. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
   ๕. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม     กรรมการ 
   ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
   ๗. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
   ๘. นายสังวรณ์  ปัญญา  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๙. นายธนกฤต  ทูค าม ี  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๑๐. นางเปิ้น  เวียงค า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   11. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน             กรรมการและเลขานุการ
   ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองสระแก้วทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ  ณ วันที ่ 2๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๐ 
 
 

(นายตระกูล  สุขกุล) 
นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว 


