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ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 



คำนำ 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนา                        

ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น ๆ 

 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงไดจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน 

เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใชเปน

เครื ่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                 

ทำใหการติดตามและประเมินผลเมื ่อสิ ้นปมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ หวังเปนอยางยิ ่งวา                 

แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เลมนี้ จะสามารถ

ใชเปนประโยชนตอการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางด ี
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 25 61 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ

แผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในปงบประมาณ นั้น 

 แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงเปน       

การรวบรวมและแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ            

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

2. วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน  
 2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 2.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในปงบประมาณ               

พ.ศ. 2566 ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ  

2.3 เพ่ือประสานและบูรณาการทำงานรวมกับหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566 

 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 25 61 

ขอ ๒๖ “การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้  

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแ ผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ            

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการ 

ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒ คณ ะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ

เปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

ขอ ๒๗ “แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ              

จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน” 
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4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 4.1 ทำใหแนวทางในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในปงบประมาณ               

พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 4.2 ทำใหการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.3 ใชเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4.4 ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ทำใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
2.1 บญัชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

กิจกรรมและงบประมาณ 



ยุทธศาสตร   จํานวนงบประมาณ

แผนงาน  (บาท)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0                   -                          -                          -   -

    1.2 แผนงานการพาณิชย 0 -

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26             37.14           7,975,800                  18.22
กองชาง/กอง
การศึกษาฯ

รวม 26            37.14          7,975,800                  18.22

    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2               2.86              218,000                    0.50 สํานักปลัด

    2.2 แผนงานการศึกษา 7             10.00           5,646,550                  12.90 กองการศึกษาฯ

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 3               4.29              920,000                    2.10 กองสาธารณสุขฯ

    2.4 แผนงานสังคมสังเคราะห 1               1.43              400,000                    0.91 สํานักปลัด

    2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5               7.14              240,000                    0.55 สํานักปลัด

    2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7             10.00              610,000                    1.39 กองการศึกษาฯ

    2.8 แผนงานงบกลาง 8             11.43         27,415,966                  62.62 สํานักปลัด

รวม 33            47.14        35,450,516                  80.97

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2566 หนาที่ 5



ยุทธศาสตร   จํานวนงบประมาณ

แผนงาน  (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

    3.1 แผนงานการเกษตร 3               4.29              100,000                    0.23 สํานักปลัด

รวม 3              4.29             100,000                    0.23

   4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2               2.86                80,000                    0.18 กองการศึกษาฯ

รวม 2              2.86               80,000                    0.18

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6               8.96              177,300                    0.40 สํานักปลัด

รวม 6              8.96             177,300                    0.40

รวมทั้งสิ้น 70               100        43,783,616                    100

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

รางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2566 หนาที่ 6
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สวนท่ี 2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทํากันสาดและมุงลวด 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
มะละกอ

เพื่อจัดทํากันสาดและมุงลวด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองมะละกอ เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.
กําหนด

       250,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองมะละกอ

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
แหง

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง

       364,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แหง

กองการศึกษา

3 โครงการกอสรางอางลางหนาแปรง
ฟน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
ถาวร

เพื่อกอสรางอางลางหนาแปรงฟน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานใหมถาวร

         75,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานใหมถาวร

กองการศึกษา

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บานน้ําซับ (คุมทุง
ดาน)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บาน
น้ําซับ (คุมทุงดาน) ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว
 156 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบ
ที่ อบต.กําหนด

       350,000 หมูที่ 1 บานน้ําซับ กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานใหมถาวร (บาน
นายถนอม จิตจําลอง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
ใหมถาวร (บานนายถนอม จิตจําลอง) ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       150,000 หมูที่ 2 บานใหมถาวร กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

8



9

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานใหมถาวร (บาน
นางสุนทร  ศรีตะปญญา)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
ใหมถาวร (บานนางสุนทร  ศรีตะปญญา) ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       224,900 หมูที่ 2 บานใหมถาวร กองชาง

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ทอประปา หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

โครงการเพื่อประปา หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 3 บานแกง
สีเสียด

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บานทุงพลวง 
(เสนประปา กลุมคลองชาง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บานทุงพลวง (เสนประปา กลุมคลองชาง) ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 4 บานทุงพลวง กองชาง

9 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
หนองไผ (ซอยบานผูใหญพิกุล แกว
สุดภา)

เพื่อกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูที่ 5 บานหนองไผ (ซอยบานผูใหญพิกุล แกว
สุดภา)  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา
 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ 
กําหนด

       350,000 หมูที่ 5 บานหนองไผ กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 บานเนินผาสุก (ซอย
บานนางออนจันทร  คําเลิศ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บาน
เนินผาสุก (ซอยบานนางออนจันทร  คําเลิศ) 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บานใหมไพรวัลย 
(กลุมเนินวัด-ทาไมแดง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
ใหมไพรวัลย (กลุมเนินวัด-ทาไมแดง) ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

กองชาง

9



10

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน (เสน
เนินสงาถึงหมูที่ 20)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน
คลองปูน (เสนเนินสงาถึงหมูที่ 20) ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 8 บานคลองปูน กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บานบะเจริญ (สาย 
SML)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
บานบะเจริญ (สาย SML) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
 156 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบ
ที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 9 บานบะเจริญ กองชาง

14 โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 10
 บานคลองคันฉอ (จากวัดคลองคัน
ฉอไปกลุมหนองอีดวง)

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ 
(จากวัดคลองคันฉอไปกลุมหนองอีดวง) เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 10 บานคลอง
คันฉอ

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บานโคกสําราญ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
บานโคกสําราญ ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 
128 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่
 อบต.กําหนด

       287,600 หมูที่ 11 บานโคก
สําราญ

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพรานบุญ หมูที่ 12 
บานทุงหินโคน ถึงหมูที่ 16 บาน
คลองจาน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพราน
บุญ หมูที่ 12 บานทุงหินโคน ถึงหมูที่ 16 บาน
คลองจาน ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 156 
เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ 
อบต.กําหนด

       350,000 หมูที่ 12 บานทุงหิน
โคน ถึงหมูที่ 16 
บานคลองจาน ข

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 บานวังตีอก

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 บานวังตีอก ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 
156 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่
 อบต.กําหนด

       350,000 หมูที่ 13 บานวังตีอก กองชาง
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11

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บานคลองมะละกอ
 (กลุมเนินโคราช)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 
บานคลองมะละกอ (กลุนเนินโคราช) ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       375,300 หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บานเนินไทร (เสน
คลองอาราง)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 
บานเนินไทร (เสนคลองอาราง) ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 บานคลองจานนอย
 (ซอยวัด)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 
บานคลองจานนอย (ซอยวัด) ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตาม
รูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       200,000 หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย

กองชาง

21 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง หมู
ที่ 16 บานคลองจานนอย

เพื่อซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย

         99,000 หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 บานเนินสะอาด

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 
บานเนินสะอาด ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่
 อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18 บานคลองมะละกอ
ใต (บานนายประสงค-บานนายวุฒิ
พงษ)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 
บานคลองมะละกอใต (บานนายประสงค-บานนาย
วุฒิพงษ) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 156 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระ
ขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 18 บานคลอง
มะละกอใต

กองชาง

24 โครงการกอสรางบล็อคคอนเวิรส 
หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อกอสรางบล็อคคอนเวิรส หมูที่ 19 บานหนอง
โสน เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 19 บานหนอง
โสน

กองชาง
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12

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ โครงการ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

25 โครงการซอมแซมวางทอน้ําประปา
ใหมทั้งหมูบาน หมูที่ 20 บาน
คลองอาง

เพื่อซอมแซมวางทอน้ําประปาใหมทั้งหมูบาน หมูที่
 20 บานคลองอาง เปนไปตามรูปแบบที่ อบต.
สระขวัญ กําหนด

       350,000 หมูที่ 20 บานคลอง
อาง

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนางปภัสสร บุญรัตน
 หมูที่ 21 บานสารคาม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นางปภัสสร บุญรัตน หมูที่ 21 บานสารคาม 
ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เปนไป
ตามรูปแบบที่ อบต.กําหนด

       350,000 หมูที่ 21 บานสาร
คาม

กองชาง

รวม 26 โครงการ 7,975,800   บาท
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการจัดงานวัน อปพร. เพื่อจัดงานวัน อปพร.

50,000 อปพร. จํานวน 21 

หมูบาน

สํานักปลัด

2
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ โครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ โครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและวันสงกรานต

168,000 คณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1-21

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 218,000     บาท

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.2 แผนงานการศึกษา

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

200,000 อบต. สระขวัญ กองการศึกษา

2

โครงการจัดซื้อสื่อสารเรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อสารเรียนการสอน

 วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย

365,500 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ไดแก

กองการศึกษา

1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับ

เจริญ

2. ศพด. บานใหมถาวร

3. ศพด. ร.ร. บานคลอง

มะละกอ

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

3

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79,550 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ไดแก

กองการศึกษา

1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับ

เจริญ

2. ศพด. บานใหมถาวร

3. ศพด. ร.ร. บานคลอง

มะละกอ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

14



15

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

4
โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคา

อุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย

43,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ไดแก

กองการศึกษา

1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับ

เจริญ

2. ศพด. บานใหมถาวร

3. ศพด. ร.ร. บานคลอง

มะละกอ

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

5
โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุน

เครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย

64,500 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ไดแก

กองการศึกษา

1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับ

เจริญ

2. ศพด. บานใหมถาวร

3. ศพด. ร.ร. บานคลอง

มะละกอ

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

15
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 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

6
โครงการสนับสนุนหนังสือสงเสริม

ประสบการณ

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนหนังสือ

สงเสริมประสบการณ

43,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ไดแก

กองการศึกษา

1.ศพด. ร.ร. บานน้ําซับ

เจริญ

2. ศพด. บานใหมถาวร

3. ศพด. ร.ร. บานคลอง

มะละกอ

4. ศพด. บานเนินผาสุก

5. ศพด. บานทุงหินโคน

7

โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน

 10 โรงเรียน ดังนี้

4,851,000 โรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ จํานวน 

10 โรงเรียน

กองการศึกษา

1. โรงเรียนบานทุงหินโคน

2. โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

3. โรงเรียนบานคลองคันฉอ

4. โรงเรียนบานเนินผาสุก

5. โรงเรียนบานใหมถาวร

6. โรงเรียนบานทุงพลวง

7. โรงเรียนบานเขาขา

8. โรงเรียนธรรมยานประยุต

9. โรงเรียนบานแกงสีเสียด

10. โรงเรียนบานคลองมะละกอ

รวม 7 โครงการ 5,646,550   บาท
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการควบคุมและปองกันไขเลือดออก 1. รณรงคและประชาสัมพันธ              

2. อบรมใหความรู

300,000 อบต.สระขวัญ กองสาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม

2

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  1. อบรมใหความรู                          

2. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมว

200,000 อบต. สระขวัญ กองสาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม

3

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ

คณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ ทั้ง 21 หมูบาน

420,000 หมูที่ 1 - 21 กองสาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม

รวม 3 โครงการ 920,000 บาท

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

400,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 400,000 บาท

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 1. จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 40,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด

 2. มอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน

2
โครงการจัดงานสัปดาหผูสูงอายุ  จัดฝกอบรมและจัดกิจกรรมสัปดาห

ผูสูงอายุ

100,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด

3

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน จัดฝกอบรมใหความรูดานอาชีพใหกับ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

30,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด

4

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอย

พอ อยูอยางพอเพียง)

เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบล มีการ

ใชชีวิตประจําวัตามหลักการความพอเพียง

 ใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอยใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา

เกิดรายได และลดรายจายในครอบครัว

40,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด

5
โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกัน

ปญหายาเสพติด

จัดฝกอบรมใหความรูและสรางเครือขาย

ปองกันปญหายาเสพติด

30,000 อบต. สระขวัญ สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 240,000 บาท

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

“อบต. สระขวัญคัพ”

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

“อบต. สระขวัญคัพ” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

100,000 อบต. สระขวัญ กองการศึกษา

2

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นเกมส จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาทองถิ่นเกมส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

100,000 อบต. สระขวัญ กองการศึกษา

3

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนกลุม

เครือขายสระขวัญ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน

บานแกงสีเสียด ในการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนกลุมเครือขายสระขวัญ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

90,000 โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ กองการศึกษา

4
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลเขาพรรษา จัดงานประเพณีวันเขาพรรษาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

30,000 ตําบลสระขวัญ กองการศึกษา

5
โครงการจัดงานวันลอยกระทง จัดงานวันลอยกระทง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

200,000 อบต. สระขวัญ กองการศึกษา

6

โครงการปฏิบัติธรรมสูเยาวชน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน

บานคลองคันฉอ ในการจัดโครงการปฏิบัติ

ธรรมสูเยาวชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2566

60,000 วัดคลองคันฉอ กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

7

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา

และงานกาชาดจังหวัดสระแกว

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการ

ปกครองอําเภอเมืองสระแกว

30,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ

เมืองสระแกว

กองการศึกษา

รวม 7 โครงการ 610,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.8 งบกลาง

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง

250,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

2

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนลูกจางจากการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน

10,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

3

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 

60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน

19,735,200 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

4

เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพความพิการใหแก

ผูพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด

5,536,800 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

5

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ที่

แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว

210,000 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

6

เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินที่มี

เหตุสาธารณภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

502,577 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

7

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

707,459 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

8

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ

438,930 อบต. สระขวัญ อบต. สระขวัญ

9

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาโครงการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

25,000 อําเภอเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว

รวม 8 โครงการ 27,415,966 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานการเกษตร

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันตนไมประจําชาติ จัดกิจกรรม บํารุงรักษาตนไมหรือ
ปลูกตนไม หรือกิจกรรมดูแลเปลี่ยน
สายรัดขึ้นทะเบียนพรรณไม ณ 
พื้นที่ปกปกรักษา

10,000  อบต.สระขวัญ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
เกษตรกรรม

ฝกอบรมใหความรูดานเกษตรกรรม 50,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมการเกษตรปลอด
สารเคมีและลดการใชสารเคมี

เพื่ออบรมใหความรูและลดการใช
สารเคมี

100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.สระ

ขวัญ

สํานักปลัด

รวม 3 160,000 บาท

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
สําหรับการประชาสัมพันธดาน
การทองเที่ยว

เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ สําหรับ
การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

         30,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเที่ยว

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการแหลง

ทองเที่ยวแกผูนําหมูบาน/ชุมชน ที่เปน

แกนนําเพื่อสามารถนําพาชุมชนขับเคลื่อน

เพื่อบริหารจัดการได

            50,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

รวม 2 80,000 บาท

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ "เราทํา
ความดีดวยหัวใจ"

จัดกิจกรรมเพื่อเปนการสรางความ
สมัครสมาน สามัคคีของประชาชน 
ในการทํา กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ต
างๆ ใหมีความเจริญและเกิด
ประโยชนตอ ชุมชนอยางถาวร

       100,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของ
บุคลากร องคการบริหารสวน 
ตําบลสระขวัญ

จัดฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดใน
 การทํางานของบุคลากร ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

         20,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

3 โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชนดีเดน

จัดฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
การใหบริการประชาชนในการ
บริการที่เปนเลิศ และมอบเกียรติ
บัตรใหกับบุคลากรที่ไดรับการ
คัดเลือก โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้

           2,300 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

1. พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา

2. พนักงานครู

3. พนักงานจางตามภารกิจ

4. พนักงานจางทั่วไป

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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 งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4 โครงการอบรมการจัดการความรู
ในองคกร Zklnowledge 
Management : KM)

จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ เรื่องการ จัดการความรู
ในองคกร

         20,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

จัดฝกอบรมเพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม
 จริยธรรม และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

         15,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

6 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
 และประชาขนทั่วไป

จัดฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
และประชาชนทั่วไปมีความรูความ
เขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตาม 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

         20,000 อบต.สระขวัญ สํานักปลัด

รวม 6 โครงการ       177,300 บาท
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