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  ดวยองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ งานบริหารนโยบายและแผน ไดจัดทำรายงาน
การปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 
2563 ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เพ่ือเพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที ่ดำเน ินการจริงทั ้งหมดในพื ้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และเพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอน
ของโครงการ เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเป นไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังใชเปนเครือ่งมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

การนำแผนไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงเปนเครื่อ ง มือ ท่ีสำ คัญ
สำหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา เพ่ือเปนการวัดผลการดำ เนิ นงานวา
สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สำหรับใชเปนแนวทา งในการ
ปรับปรุงแกไขการพัฒนาในอนาคต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ งานบริหารนโยบายและแผน จึงไดดำเนินการจัดทำ
รายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมา ณ 
พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 เพ่ือเปนการติดตามผลการดำเนินงานตา มแผน
ดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ท้ังใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจ บริหาร
จัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ                  

ตามแผน

ดำเนินงาน 

จำนวนโครงการ

ท ี่ดำเนนิการจรงิ 

คิดเป �นรอ้ยละ

ของโครงการ

ท ั้งหมด 

 จำนวนงบประมาณ  

(บาท  

จำนวนงบประมาณ 

ท ี่ดำเนนิการจรงิ 

หน่วยงาน 

รับผ ิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการพืน้ฐาน 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 100 475,000 470,560.75 กองช่าง 

    1.2 แผนงานการพาณิชย  1 - - 500,000 - กองช่าง 

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 12 75 10,569,800 6,385,136.88 
กองช่าง/กอง

การศึกษาฯ 

รวม 22 13 59.09 11,544,800 5,661,276.63  

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1 100 378,000 84,000 สำนักงานปลัด 

    2.2 แผนงานการศึกษา 4 4 100 9,142,350 4,877,741.24 กองการศกึษาฯ 

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 1 100 1,020,000 181,250 กองสาธารณสุขฯ 

    2.4 แผนงานสังคมสังเคราะห 1 1 100 200,000 424,700 สำนักงานปลัด 

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 1 100 670,000 49,820 สำนักงานปลัด 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

9 
5 

55.55 1,360,000 699,919 กองการศกึษาฯ 

    2.7 แผนงานงบกลาง 8 7 87.5 25,599,930 6,020,514.96 สำนักงานปลัด 

รวม 38 20 52.63 38,370,280 12,337,945.20  



 

 3 

 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ                  

ตามแผน

ดำเนินงาน 

จำนวนโครงการ

ท ี่ดำเนนิการจรงิ 

คิดเป �นรอ้ยละ

ของโครงการ

ท ั้งหมด 

 จำนวนงบประมาณ  

(บาท  

จำนวนงบประมาณ 

ท ี่ดำเนนิการจรงิ 

หน่วยงาน 

รับผ ิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและส่ิงแวดลอม 

3.1 แผนงานการเกษตร 2 - - 100,000 - สำนักงานปลัด 
รวม 2 - - 100,000 -  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1 - - 
50,000 

-  

รวม 1 - - 50,000 - กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 - - 1,240,000 -  

รวม 9 - - 1,240,000 -  

รวมท้ังส้ิน 72 33 45.83 51,305,080 12,337,945.20  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางพรอม
ติดต้ังไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมู
ท่ี 14              

กอสรางพรอมติดต้ังไฟสองสวาง
แบบพลังงานแสงอาทิตย โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
- แผงโซลาเซลล  ขนาด   
10๐ W  
- ความเขมของแสง 30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตูเหล็กกันน้ำ               
มีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเปน
แบบเปด – ปด อัตโนมติั 
- แบตเตอร่ีชนิดไมตองเติมน้ำ
กล่ัน  ขนาดบรรจุ 12V./10๐ 
Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร  
ชุบกัลปวาไนท   
- เสาสต๊ิกเกอรสีสมขนาด 15 
CM. จำนวน 2 แผน ฯลฯ 

จำนวน 10 ตน ๆ ละ  
47,500 บาท 

475,000 หมูท่ี 14             
บานคลอง
มะละกอ 

กองชาง ต.ค. 62- ม.ค. 63   470,560.75 เลขท่ีฎีกา  
155-156/63 ลง
วันท่ี 1-3 พ.ย.63 

รวม 1 - 475,000 - - - 1 - 470,560.75 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถัง
ประปาแบบแชมเปญ
และขยายเขตประปา 
หมูท่ี 6                     
บานเนินผาสุก  

1.กอสรางถังประปาแบบแชม
เปญ และขยายเขตประปา หมู
ท่ี 6  บานเนินผาสุก กลุมกุดตา
จู ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร  
สูง 12 เมตร          
2.ขยายเขตทอประปา ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.สระขวัญ
กำหนด 

500,000 หมูท่ี 6               
บานเนินผาสุก 
กลุมกุดตาจู 

กองชาง ต.ค. 62- ธ.ค.63     อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

รวม 1  500,000    - 1 -  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 3 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด เสนบาน
นายสมหมาย อาษา เช่ือมบานใหม
ถาวร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.สระ
ขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 3 บาน
แกงสีเสียด 
เสนบานนาย
สมหมาย 
อาษา เช่ือม
บาน             
ใหมถาวร  

กองชาง ม.ค.-พ.ค.63   490,800 เลขท่ีฎีกา 
698/63 ลว. 6 

มี.ค.63 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 3  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด เสนบาน
นางสุกานดา เชนเชาวไว ถึงบาน
นายวิรัตน จันทรตน ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนท่ี  
อบต.สระขวัญกำหนด 

499,900 หมูท่ี 3 บาน
แกงสีเสียด 
เสนบานนางสุ
กานดา                
เชนเชาวไว                
ถึงบานนาย                
วิรัตน จันทร
ตน 

กองชาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  493,812 เลขท่ีฎีกา 
297-298/63 
ลว.11 ธ.ค.62 

3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 4 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง เสนจากบาน
ทุงพลวงไปบานหนองไผ ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 

 
99,900 

หมูท่ี 4 บาน            
ทุงพลวง เสน
จากบาน                

กองชาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  494,138.32 เลขท่ีฎีกา 
333-334/63 
ลว.20 ธ.ค.62 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ท่ี อบต.สระขวัญกำหนด 

ทุงพลวงไป             
บานหนองไผ 

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 5 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 5 บานหนองไผ เสนจากบาน
หนองไผไปบานทุงพลวง หมูท่ี 4 
(ตอจากเสนเดิม ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.
สระขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 5 บาน
หนองไผ              
เสนจากบาน
หนองไผไป
บานทุงพลวง 
หมูท่ี 4 

กองชาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  495,000 เลขท่ีฎีกา 
169-170/63 
ลว.13 พ.ย.62 

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 6  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก เสนตรงขาม
บานกำนันสมบัติ แซอ้ึง (ตอจากเสน
เดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 221 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.สระขวัญ
กำหนด 

500,000 หมูท่ี 6            
บานเนินผาสุก 
เสนตรงขาม
บานกำนัน
สมบัติ                
แซอ้ึง (ตอจาก
เสนเดิม  

กองชาง ต.ค. 62 - ม.ค. 
63 

  494,109 เลขท่ีฎีกา 
276-277/63 
ลว.4 ธ.ค.62 

6 โครงการกอสราง
ศาลากลางบาน หมูท่ี 
7               

กอสรางศาลากลางบาน หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย ตรงท่ีทำการ
ผูใหญบานกฤษฎา สิงหนิยม ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.สระขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 7              
บานใหมไพร
วัลยท่ีทำการ
ผูใหญ บาน
กฤษฎา                   
สิงหนิยม 

กองชาง ม.ค.-พ.ค.63    อยูระหวาง
ดำเนินการ 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

7 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 8 บานคลองปูน ซอยประปา
เนินสงา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.สระ
ขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 8  
บานคลองปูน 
ซอยประปา             
เนินสงา 

กองชาง ต.ค. 62 - ม.ค. 
63 

  495,326.56 เลขท่ีฎีกา 
300-301/63 
ลว.11 ธ.ค.62 

8 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูท่ี 9 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี 9 บานบะเจริญ สายหนาวัด 
ไปบานชัยนาท ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.               
สระขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 9 
บานบะเจริญ     
เสนหนาวัด               
ไปบานชัยนาท 

กองชาง ม.ค. -พ.ค. 63    อยูระหวาง
ดำเนินการ 

9 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 10 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 10 บานคลองคันฉอ ซอย
หลังวัดถึงหนาโรงเรียนคลองคันฉอ 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.สระขวัญ
กำหนด 
 

271,600 หมูท่ี 10         
บานคลอง
คันฉอ    ซอย
หลังวัดถึงหนา
โรงเรียนคลอง
คันฉอ 

กองชาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  215,721 เลขท่ีฎีกา 
370-371/63 
ลว. 26 ธ.ค.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

10 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 10 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี 10 บานคลองคันฉอ ซอย
บานนายสุนีย สอนหมื่น กลุม             
หนองอีดวง ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.            
สระขวัญกำหนด 
 

228,400 หมูท่ี 10         
บานคลอง
คันฉอ    ซอย
บานนายสุนีย 
สอนหมื่น 
กลุมหนองอี
ดวง 

กองชาง ต.ค. 62 - ม.ค. 
63 

  215,721 เลขท่ีฎีกา 
370/63 
ลว.26 ธ.ค.62 

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 12 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน ซอยหลัง
วัดทุงหินโคน ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.              
สระขวัญกำหนด 
 

500,000 หมูท่ี 12         
บานทุงหิน

โคน              
ซอยหลังวัด             
ทุงหินโคน 

กองชาง ต.ค. 62 - ม.ค. 
63 

  495,000 เลขท่ีฎีกา 
165-166/63 
ลว.13 พ.ย.62 

12 โครงการกอสรางทอ
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิรส หมูท่ี 13  

กอสรางทอเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอนเวิรส หมูท่ี 13 
บานวังตีอก กลุมคลองชาง ขนาด 3 
x 3 เมตร จำนวน 2 ชอง ตามแบบ
แปลนท่ี อบต.สระขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 13     
บานวังตีอก  

กลุมคลองชาง 

กองชาง ม.ค.-มิ.ย.63   495,000 เลขท่ีฎีกา 
844/6 
ลว. 7 เม.ย.63 

13 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 13 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 13 บานวังตีอก เสนบานนาย
ทองคำ โพนทะนา (ตอจากเสนเดิม
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 221 

500,000 หมูท่ี 13          
บานวังตีอก        
เสนบานนาย

ทองคำ 

กองชาง ต.ค. 62 - ม.ค. 
63 

  495,000 เลขท่ีฎีกา 
163-164/63 
ลว.13 พ.ย.62 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.              
สระขวัญกำหนด 

โพนทะนา             
(ตอจากเสน

เดิม  

14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 15 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี 15 บานเนินไทร เสนหลัง
โรงเรียน ขนาดกวาง  
4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ท่ี อบต.              สระขวัญ
กำหนด 

500,000 หมูท่ี 15             
บานเนินไทร 

เสนหลัง
โรงเรียน 

กองชาง ม.ค.-มิ.ย.63   495,000 เลขท่ีฎีกา 
167-168/63 
ลว.13 พ.ย.62 

15 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก                 
หมูท่ี 16 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย ซอย
หนาวัด (ตอจากจุดเดิม ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ท่ีอบต.สระขวัญกำหนด 

500,000 หมูท่ี 16         
บานคลองจาน
นอย ซอยหนา
วัด (ตอจากจุด

เดิม  

กองชาง ต.ค. 62 - มี.ค. 
63 

  494,109 เลขท่ีฎีกา 
274-275/63 
ลว.4 ธ.ค.62 

16 โครงการปรับปรุงตอ
เติม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ปรับปรุงตอเติม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ำซับเจริญ 

500,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โรงเรียนบาน
น้ำซับเจริญ 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  8,500 เลขท่ีฎีกา 
303/63 
ลว. 16 ธ.ค.62 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

17 โครงการปรับถมดิน
หลังอาคารสำนักงาน 
อบต.  สระขวัญ 

ปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน 
อบต.สระขวัญ 

500,000 หลังอาคาร
สำนักงาน 

อบต.สระขวัญ 

กองชาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 
63 

  495,000 เลขท่ีฎีกา 
90/63 
ลว. 10 ต.ค.62 

18 โครงการร้ือถอน
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ 

ร้ือถอนหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

50,000 หอประชุม            
อบต.สระขวัญ 

กองชาง ต.ค. 62 - มี.ค. 
63 

   อยูในข้ันตอน
การหารือเร่ือง
แบบแปลนกับ 

สนง.โยธาจังหวัด 
19 โครงการร้ือถอนโรง

จอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

ร้ือถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

20,000 โรงจอดรถ/             
โรงเก็บของ 

อบต.สระขวัญ 

กองชาง ต.ค. 62 - มี.ค. 
63 

   อยูในข้ันตอน
การหารือเร่ือง
แบบแปลนกับ 

สนง.โยธาจังหวัด 
20 โครงการกอสราง

อาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

กอสรางอาคารหอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

2,500,000 อบต.สระขวัญ กองชาง ต.ค. 62- มิ.ย. 
63 

   อยูในข้ันตอน
การหารือเร่ือง
แบบแปลนกับ 

สนง.โยธาจังหวัด 
รวม 20 - 10,569,800 - - - 15 5 6,385,136.88  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวัน  
อปพร. 

จัดงานวันอาสาสมัครปองกัน
ภัย ฝายพลเรือน ประจำป
งบประมาณ            พ.ศ. 
2563 

30,000 อบต.สระขวัญ สำนักงาน
ปลัด 

มี.ค. 63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

2 โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.อบต.
สระขวัญ 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสรางความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.  อบต.สระขวัญ ประจำป
งบประมาณ            พ.ศ. 
2563 

150,000 อบต.สระขวัญ สำนักงาน
ปลัด 

มี.ค. - พ.ค. 63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

3 โครงการแกไขปญหา              
หมอกควันและไฟปา 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา 
ประจำปงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 
 

30,000 อบต.สระขวัญ สำนักงาน
ปลัด 

ก.พ. - พ.ค. 63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย หมายเหตุ 

4 โครงการปองกันและ               
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

อุดหนุนเงินใหกับ
คณะกรรมการหมูบานในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ ท้ัง 21 
หมูบาน เพ่ือดำเนินโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หมูบานละ 
8,000 บาท 

  

168,000 หมูท่ี 1 - 21  
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงาน
ปลัด 

ระยะท่ี 1  
ธ.ค. 62- ม.ค.63 
ระยะท่ี 2 
เม.ย. 63 

   84,000 เลขท่ีฏีกา 367/63 
ลว. 26 ธ.ค.62 

รวม 4 - 378,000 - - - 1 3 84,000  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.2  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

220,000 อบต.สระขวัญ กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค.63    220,000 เลขท่ีฏีกา  
424/63 
ลว. 8 ม.ค.63 
454-457/63 
ลว. 21 ม.ค.63 

2 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย ไดแก 
,ศพด.รร.บาน   น้ำซับเจริญ , 
ศพด.บานใหมถาวร , ศพด.รร.
คลองมะละกอ , ศพด.บาน
เนินผาสุก และศพด.บานทุง
หินโคน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. คาอาหารกลางวัน จำนวน 
955,500 บาท 
2.คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว จำนวน 311,500 
บาท 
3.คาหนังสือ จำนวน 
39,000 บาท 
 

1,507,350 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย 
ไดแก               
1.ศพด.รร.บาน    
น้ำซับเจริญ                
2.ศพด.บานใหม
ถาวร               
 3.ศพด.รร.คลอง
มะละกอ  
4.ศพด.บานเนิน
ผาสุก  
5.ศพด.บานทุงหิน
โคน 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

   1,101,600  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

  4.คาอุปกรณการเรียน จำนวน 
39,000 บาท 
5.คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
จำนวน 58,500 บาท 
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จำนวน 83,850 บาท 

        

3 คาอาหารเสริม (นม  เพ่ือจายเปนเงินคาอาหารเสริม 
(นม ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 ศูนย และโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 
จำนวน 10 โรงเรียน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2,655,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต.สระขวัญ จำนวน 
10 รร. 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

   976,341.24  

4 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 10 
โรงเรียน  ดังนี้ 
1.โรงเรียนบานทุงหินโคน 
2.โรงเรียนบานน้ำซับเจริญ 
3.โรงเรียนบานคลองคันฉอ 
 

4,760,000 โรงเรียน             
ในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญจำนวน 10 
โรงเรียน   

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

   2,579,800  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

  4.โรงเรียนบานเนินผาสุก 
5.โรงเรียนบานใหมถาวร 
6.โรงเรียนบานทุงพลวง 
7.โรงเรียนบานเขาขา 
8.โรงเรียนธรรมยานประยุต 
9.โรงเรียนบานแกงสีเสียด 
10.โรงเรียนบานคลองคันฉอ 

        

รวม 4 - 9,142,350 - - - 4 - 4,877,741.24  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการควบคุมและ
ปองกันไขเลือดออก 

1.จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การควบคุมและปองกัน
ไขเลือดออก ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม. 
เจาหนาท่ีและประชาชนในตำบล
สระขวัญ 
2.จัดซ้ือน้ำยา,ทรายอะเบท,น้ำมัน 
ฯลฯ 

400,000 อบต.สระขวัญ กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. - ก.ย. 63      

2 โครงการปองกัน            
โรคพิษสุนัขบา 

1.จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบา แกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม. 
เจาหนาท่ี และประชาชนในตำบล
สระขวัญ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2.จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาพรอมอุปกรณครบชุด  

200,000 อบต.สระขวัญ กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 63    181,250 เลขท่ีฎีกา 
806/63 
ลว. 31 มี.ค.63 
815/63 
ลว. 2 เม.ย.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

3 โครงการอุดหนุน
สำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี            
1 - 21 

เพ่ือจายเปนเงินอดหนุนใหกับ
คณะกรรมการหมูบานในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ ท้ัง 21 หมูบาน 
เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริ   
ดานสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ            พ.ศ. 2563 
หมูบานละ 20,000 บาท 

420,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระ

ขวัญ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เม.ย. - ก.ย. 63      

รวม - 3 1,020,000 - - - 1 2 181,250 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการสังคม
สงเคราะหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสหรือ               
ผูยากไร 

ชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูยากไรใน
เขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เชน  เงิน
ชวยเหลือคาครองชีพ คาวัสดุหรือส่ิงของ 
คาอุปโภคและบริโภค      คาซอมแซม
บานพักอาศัยและคาใชจายอ่ืน ๆ 

2,000,000 หมูท่ี 1 – 21 
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงานปลัด ระยะท่ี 1  
พ.ย. 62 
ระยะท่ี 2  
ก.ค. 63 

 424,700 เลขท่ีฎีกา  
648/63 
ลว.27 ก.พ.63 
634/63 
ลว. 26 ก.พ.63 
140/63 
ลว. 8 พ.ย.62 

รวม 1 - 2,000,000 - - - - 424,700  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการ อบต.
เคล่ือนท่ีพบประชาชน 

ออกใหบริการประชาชนดาน
ตาง ๆ ในเขตตำบลสระขวัญ 
เชน การจัดเก็บภาษี รับ
เร่ืองราวรองทุกข  เปนตน 

100,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค. 62 - 
ก.ย.63 

    เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
2 โครงการสงเสริมการ

พัฒนาสตรี เนื่องในวัน
สตรีสากล 

จัดฝกอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรม งานวันสตรีสากล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

40,000 อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ก.พ.63    49,820 ดำเนินการเมื่อวันท่ี  
28 มี.ค.63  

3 โครงการจัดงาน
สัปดาหผูสูงอายุและ
วันครอบครัว 

จัดฝกอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรม งานสัปดาหผูสูงอายุ
และวันครอบครัว ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

120,000 อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด เม.ย.63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
4 โครงการฝกอบรม

อาชีพใหกับประชาชน 
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
อาชีพใหแกประชาชนในตำบล 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 

80,000 อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ส.ค.63      
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

5 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามรอยพอ 
อยูอยางพอเพียง  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

100,000 อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด มิ.ย.63      

6 โครงการสงเสริม/
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแกผูนำชุมชนและ
ประชาชนเก่ียวกับจัดทำแผน
ชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพ่ือนำขอมูลมา
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประจำป พ.ศ. 2563 

50,000 
 
 
 
 

อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ม.ค.-ก.ย.63      

7 โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแกผูนำชุมชน 
เจาหนาท่ี และประชาชนใน
ตำบลเก่ียวกับความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

50,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด เม.ย.-ก.ย.63      

8 โครงการสราง
ภูมิคุมกันและปองกัน
ปญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษา  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับยาเสพติด
แกเยาวชนในตำบล เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและปองกันปญหายา
เสพติด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563                  

100,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด เม.ย.-ก.ย.63      
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

9 โครงการอบรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชนแกผูนำ
ชุมชน เจาหนาท่ี และ
ประชาชนในตำบล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

30,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ม.ค.-มี.ค.63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

รวม 9 - 670,000 - - - 1 8 49,820  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด                 
“อบต.สระขวัญคัพ” 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด “อบต.สระขวัญคัพ” 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

400,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. -มี.ค.63   399,998 เลขท่ีฎีกา  
600/63 
ลว. 21 ก.พ.63 
470/63 
ลว. 26 ม.ค.63 

2 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินเกมส 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และประชาชนเขารวมการ
แขงขันกีฬาทองถ่ินเกมส 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

150,000  เทศบาลตำบล
ศาลาลำดวน 

กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. -มี.ค.63   149,921 เลขท่ีฎีกา  
593/63 
ลว. 21 ก.พ.63 

 

3 โครงการแขงขันกีฬา              
เปตอง 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเปตอง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

30,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค. -มี.ค.63    เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
4 โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตบอลสระขวัญลีก 
จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาฟุตบอล 
“สระขวัญฟุตบอลลีกคัพ” คร้ังท่ี 
1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

100,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

ม.ค.-ก.ค.63    เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

5 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนกลุม
เครือขายสระขวัญ 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
โรงเรียนบาน ทุงหินโคน ในการ
จัดแขงขันกีฬานักเรียน  กลุม
เครือขายสระขวัญ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

90,000 โรงเรียนบานทุง
หินโคน 

กอง
การศึกษาฯ 

ก.พ.63   90,000 เลขท่ีฏีกา  
550/63 
ลว. 6 ก.พ.63 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

จัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

30,000  ตำบล                
สระขวัญ 

กอง
การศึกษาฯ 

ก.ค.63     

7 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

จัดงานวันลอยกระทง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

200,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

พ.ย.62     

8 โครงการปฏิบัติธรรม            
สูเยาวชน 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
โรงเรียนบานคลองคันฉอ ในการ
จัดโครงการปฏิบัติธรรม สู
เยาวชน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

60,000  โรงเรียนบาน
คลองคันฉอ 

กอง
การศึกษาฯ 

ก.พ.63   60,000 เลขท่ีฏีกา  
516/63 
ลว.ลว.1 ม.ค.63 

 

9 โครงการประเพณี     
บุญบ้ังไฟ 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
สภาวัฒนธรรมตำบลสระขวัญ 
ในการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

300,000  ตำบล               
สระขวัญ 

กอง
การศึกษาฯ 

มิ.ย.63     

รวม 9 - - - - - 4 5 699,919 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.7  แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ ตาย คลอดบุตร ฯลฯ ตาม 
พ.ร.บ.ประกันสังคม  
พ.ศ.2533 

200,000  อบต.สระ
ขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   191,254 เลขท่ีฎีกา 
15-16 /63 
ลว. 3 ต.ค.62 
88-89/63 
ลว. 30 ต.ค.62 
12-128/63 
ลว. 7 พ.ย.62 
225-226/63 
ลว. 26 พ.ย.62 
413-414/63 
ลว. 6 ม.ค.63 
548-549/63 
ลว.6 ก.พ.63 
 



 

 26 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

2 เงินสมทบกองทุน                
เงินทดแทน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 เพ่ือให
ความคุมครองแกลูกจางท่ี
ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย 
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทำงานใหแกนายจาง  

10,000  อบต.สระ
ขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63     

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพใหแก
ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ป
บริบูรณข้ึนไป และไดข้ึน
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ ไวแลว ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

18,097,20
0 

 หมูท่ี 1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   4,107,900 เลขท่ีฎีกา 
26/63 
ลว. 9 ต.ค.62 
139/63 
ลว. 7 พ.ย.62 
290/63 
ลว. 9 ธ.ค.62 
431/63 
ลว. 9 ธ.ค.62 
557/63 
ลว. 6 ก.พ.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

4 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพใหแก
คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ
ท่ีกำหนด และไดข้ึนทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการไว
แลวประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

5,212,800  หมูท่ี 1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63    1,152,800 เลขท่ีฎีกา 
28/63 
ลว. 10 ต.ค.62 
138/63 
ลว. 7 พ.ย.62 
289/63 
ลว. 9 ธ.ค.62 
430/63 
ลว. 9 ธ.ค.63 
556/63 
ลว.6 ก.พ.63 
 

5 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพใหแก
ผูปวยเอดส ท่ีแพทยไดรับรอง
และทำการวินิจฉัยแลว และมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดท้ิง ขาดผูอุปการะเล้ียงดู  
ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

252,000 หมูท่ี 1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63    69,000 เลขท่ีฎีกา 
27/63 
ลว. 10 ต.ค.62 
137/63 
ลว. 7 พ.ย.62 
288/63 
ลว. 9 ธ.ค.62 
432/63 
ลว. 9 ธ.ค.63 
558/63 
ลว.6 ก.พ.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

6 สำรองจาย เพ่ือจายเปนเงินสำรองจายกรณี
ท่ีไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา ในกรณีจำเปนหรือ
เพียงตอการเผชิญสาธารณภัย
ตลอดปประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

1,008,599 หมูท่ี 1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63    40,463 เลขท่ีฏีกา 
032/63 
ลว. 11 ต.ค.62 
038/63 
ลว. 21  ต.ค.62 

 
7 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ
ตำบลสระขวัญ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลสระ
ขวัญ ประจำป 2563 

437,290  อบต.สระ
ขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63    437,290 เลขท่ีฏีกา 
788/63 
ลว. 27 มี.ค.63 

8 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.  ประจำป 2563 

382,041  อบต.สระ
ขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   21,807.96 เลขท่ีฏีกา 
064/63 
ลว. 25 ต.ค.62 
210/63 
ลว. 25 พ.ย.62 
362/63 
ลว. 23 ธ.ค.62 
373/63 
ลว.27 ธ.ค.62 
492/63 
ลว. 27 ม.ค.63 
607/63 
ลว. 24 ก.พ.63 
772/63 
ลว. 25 มี.ค.63 

รวม 8 - - - - - 7 1 6,020,514.96 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 3.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรม
และใหความรูดาน
เกษตรกรรม 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับเกษตรกรรมแก
ประชาชนในตำบล ประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563                  

50,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ส.ค.-ก.ย.63     

2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                     
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแกประชาชนในตำบล
เก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                  

50,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด มี.ค.-ก.ย.63     

รวม 2 - 100,000 - - - - 2 - - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 4.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให
ความรูแนวทางการ
จัดการ             
แหลงทองเท่ียวใน
ชุมชน 

1.จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
แนวทางการจัดการแหลง
ทองเท่ียวในชุมชนแกประชาชนใน
ตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
2.ศึกษาดูงาน  ณ แหลงทองเท่ียว
ชุมชนในจังหวัดสระแกว            

50,000  อบต.สระขวัญ 
และพ้ืนท่ีใน

จังหวัดสระแกว 

กองการศึกษาฯ ก.พ.-มี.ค.63     เนื่องจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

รวม 1 - 50,000 - - - - 1 - - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรทองถ่ิน
และภาคประชาชน 

จัดฝกอบรมใหความรูและศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดตากและจังหวัด
เชียงใหม              เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรทองถ่ินและ
ภาคประชาชน ประจำป
งบประมาณ          พ.ศ. 2563  

900,000 1.อบต. สระขวัญ 
2.จังหวัดตาก 
3.จังหวัดเชียงใหม               

สำนักงานปลัด ม.ค.-ก.ย.63     

2 โครงการฝกอบรม               
เชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแก
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63     

3 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับระเบียบงาน
สารบรรณ เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ แกพนักงานสวน
ตำบล ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

20,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ส.ค.63     
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

4 โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการดีเดน 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการดีเดน
แกพนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
ประจำปงบประมาณ    พ.ศ. 
2563 

10,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63     

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตำบล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

15,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ส.ค.-ก.ย.63     

6 โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 

จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 แก พนักงาน
สวนตำบล ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง และประชาชนใน
ตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

20,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด มิ.ย.63     

7 โครงการคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

เพ่ือจายเปนคาจางสำรวจความพึง
พอใจตอการใหบริการแก
ประชาชนขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63     



 

 33 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

8 โครงการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ ท้ัง 21 หมูบาน 

180,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

กองคลัง พ.ย.62-ก.ย.
63 

    

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บันทึกบัญชีดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
(e-LAAS  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการ เก่ียวกับการบันทึก
บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-
LAAS) แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ประจำปงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 

50,000 อบต.สระขวัญ 
 

กองคลัง ก.ค.-ส.ค.63     

รวม 8 - - - - - - 9 - - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1    
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางพรอม
ติดต้ังไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางพรอมติดต้ังไฟสองสวาง
แบบพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 4 ไป
หมูท่ี 5 จำนวน 8 ตน และหมูท่ี 20 
จำนวน 2 ตน จำนวนท้ังส้ิน 10 ตน 

47,500 1. หมูท่ี 4 
2. หมูท่ี 5 
3. หมูท่ี 20 

กองชาง ก.พ.-ก.ย.62   470,560.75 เลขท่ีฎีกา 
742-743-63
ลว. 26 มี.ค.63 

2 โครงการจัดซ้ือปาย
จราจรพลังงาน
แสงอาทิตยหลอดเปน
แบบ LED  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปายจราจร
พลังงานแสงอาทิตยหลอดเปนแบบ 
LED ติดต้ังหมูท่ี 6 

36,000 1. หมูท่ี 6 กองชาง ก.พ.-ก.ย.62   35,663.55 เลขท่ีฎีกา 
741/63 
ลว. 24 มี.ค.63 

 
3 โครงการฝกอบรม

หลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระแกว 

เพ่ือชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

300,000 จิตอาสาภัยพิบัติ
ในพ้ืนท่ีตำบล

สระขวัญ 

กองชาง ธ.ค.62   84,311.91 เลขท่ีฎีกา 
380-386/63 
ลว. 27 ธ.ค.62 
434-436 
ลว. 10 ม.ค.63 
466-467/63 
ลว.22 ม.ค.63 

 
รวม 3 - 383,500 - - - 3 - 590,536.21 - 

 


