
 
 
 

 
 
 
 

 
รายงานการปฏิบตัิงานแผนดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เดือนเมษายน  – กันยายน 2563 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งานบริหารนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ งานบริหารนโยบายและแผน ไดจัดทำรายงาน
การปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 
ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เพื่อเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
และเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ 
เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

การนำแผนไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเปนเครื่องมือที่สำคัญ
สำหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อเปนการวัดผลการดำเนินงานวา
สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สำหรับใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการพัฒนาในอนาคต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ งานบริหารนโยบายและแผน จึงไดดำเนินการจัดทำ
รายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน
2563 เพ่ือเปนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ท้ังใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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ยุทธศาสตร   จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณ หนวยงาน

แผนงาน  (บาท) ที่ดําเนินการจริง รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4               4.88                858,500 1,061,096.96 กองชาง

    1.2 แผนงานการพาณิชย 1 1               1.22                500,000 495000 กองชาง

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 24             29.27           12,271,800 9,547,100.00
กองชาง/กอง
การศึกษาฯ

   1.4 แผนงานการเกษตร 3 3               3.66             1,500,000 1,475,145.00 สํานักงานปลัด

รวม 32 32            39.02          15,130,300 12,578,342

    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1               1.22                378,000 84,000 สํานักงานปลัด

    2.2 แผนงานการศึกษา 4 4               4.88             9,142,350 4,877,741.24 กองการศึกษาฯ

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 1               1.22             1,020,000 181,250 กองสาธารณสุขฯ

    2.4 แผนงานสังคมสังเคราะห 1 1               1.22                200,000 424,700 สํานักงานปลัด

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 1               1.22                670,000 49,820 สํานักงานปลัด

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

9 5               6.10             1,360,000 699,919 กองการศึกษาฯ

    2.7 แผนงานงบกลาง 8 7               8.54           25,599,930 6,020,514.96 สํานักงานปลัด

รวม 38 20            24.39          38,370,280     12,337,945.20

   3.1 แผนงานการเกษตร 2 0                   -                  100,000 - สํานักงานปลัด

รวม 2 0                  -                 100,000 0

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

จํานวนโครงการตาม
แผนดําเนินงาน

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริง

 คดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน-กันยายน 2563 หนาที่ 2



ยุทธศาสตร   จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณ หนวยงาน

แผนงาน  (บาท) ที่ดําเนินการจริง รับผิดชอบหลัก

จํานวนโครงการตาม
แผนดําเนินงาน

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริง

 คดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

   4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 -                   -                    50,000 -

รวม 1 0                  -                   50,000 0 กองการศึกษาฯ

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 0                   -               1,240,000 - สํานักงานปลัด

รวม 9 0                  -              1,240,000 0

รวมทั้งสิ้น 82 52            63.41          54,890,580     24,916,287.16

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน-กันยายน 2563 หนาที่ 3
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมู
ท่ี 14              

กอสรางพรอมตดิตั้งไฟสองสวาง
แบบพลังงานแสงอาทิตย โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
- แผงโซลาเซลล  ขนาด   
10๐ W  
- ความเขมของแสง 30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตูเหล็กกันน้ำ               
มีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเปน
แบบเปด – ปด อัตโนมัต ิ
- แบตเตอรี่ชนิดไมตองเติมน้ำ
กลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./10๐ 
Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร  
ชุบกัลปวาไนท   
- เสาสติ๊กเกอรสีสมขนาด 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  
ลงวันท่ี 1-3 พ.ย.63 

รวม 1 - 475,000 - - - 1 - 470,560.75 - 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  5 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 
กลุมกุดตาจ ู

กองชาง ต.ค. 62- ธ.ค.63   495,000 เลขท่ีฎีกา 1302/63 
ลว. 16 ก.ค.63 

รวม 1  500,000    - 1   
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรงัไหลทาง
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   500,000 เลขท่ีฎีกา 
1019/63 

ลว. 19 พ.ค.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 บานบะเจรญิ 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   499,700 เลขท่ีฎีกา 
590/63 

ลว.29 เม.ย.63 

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 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 ซอยหลงั
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
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิรส หมูท่ี 13  

กอสรางทอเหลีย่มคอนกรตีเสริม
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 (ตอจากเสนเดมิ
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 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 พรอมลงลูกรงัไหลทาง
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 พรอมลงลูกรงัไหลทาง
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 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
โรงเรียนบานน้ำซับเจริญ 

500,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โรงเรียนบาน
น้ำซับเจรญิ 

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 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 โครงการรื้อถอน
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ 

รื้อถอนหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

50,000 หอประชุม            
อบต.สระขวัญ 

กองชาง ต.ค. 62 - มี.ค. 
63 

   เลขท่ีฎีกา  
172/63  

ลว. 29 ก.ย.63 

19 โครงการรื้อถอนโรง
จอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

รื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

20,000 โรงจอดรถ/             
โรงเก็บของ 

อบต.สระขวัญ 

กองชาง ต.ค. 62 - มี.ค. 
63 

   เลขท่ีฎีกา  
1726/63  

ลว. 29 ก.ย.63 

20 โครงการกอสราง
อาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

กอสรางอาคารหอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

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

   ขยายเวลาเบิก
จายเงิน 

รวม 20 - 10,569,800 - - - 19 1 8,067,800  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานวัน  
อปพร. 

จัดงานวันอาสาสมัครปองกัน
ภัย ฝายพลเรือน ประจำป
งบประมาณ            พ.ศ. 
2563 

30,000 อบต.สระขวัญ สำนักงาน
ปลัด 

มี.ค. 63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

2 โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.อบต.
สระขวัญ 

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

150,000 อบต.สระขวัญ สำนักงาน
ปลัด 

มี.ค. - พ.ค. 63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
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    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย หมายเหตุ 

4 โครงการปองกันและ               
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

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. 25643 
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.2  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานวัน
เด็กแหงชาต ิ

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 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษาใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย ไดแก 
,ศพด.รร.บาน   น้ำซับเจรญิ , 
ศพด.บานใหมถาวร , ศพด.รร.
คลองมะละกอ , ศพด.บาน
เนินผาสุก และศพด.บานทุง
หินโคน 
โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 
1. คาอาหารกลางวัน จำนวน 
955,500 บาท 
2.คาจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว จำนวน 311,500 
บาท 
3.คาหนังสือ จำนวน 
39,000 บาท 
 

1,507,350 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย 
ไดแก               
1.ศพด.รร.บาน    
น้ำซับเจรญิ                
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 

  1,587,350  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

  4.คาอุปกรณการเรียน จำนวน 
39,000 บาท 
5.คาเครื่องแบบนักเรยีน 
จำนวน 58,500 บาท 
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
จำนวน 83,850 บาท 

        

3 คาอาหารเสรมิ (นม  เพ่ือจายเปนเงินคาอาหารเสรมิ 
(นม ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 ศูนย และโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 
จำนวน 10 โรงเรยีน 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 

  2,319,713.02  

4 โครงการอาหาร
กลางวัน 

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

4,760,000 โรงเรียน             
ในเขตพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญจำนวน 10 
โรงเรียน   

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62- ก.ย. 
63 

  4,707,900  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

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.โรงเรียนบานแกงสีเสยีด 
10.โรงเรียนบานคลองคันฉอ 

        

รวม 4 - 9,142,350 - - - 4 - 8,834,963.02  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ 
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการควบคมุและ
ปองกันไขเลือดออก 

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

400,000 อบต.สระขวัญ กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. - ก.ย. 63   388,051 เลขท่ีฎีกา 
1021-
1022/63 
ลว.  

2 โครงการปองกัน            
โรคพิษสุนัขบา 

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

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 
เพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำร ิ  
ดานสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ            พ.ศ. 2563 
หมูบานละ 20,000 บาท 

420,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระ

ขวัญ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เม.ย. - ก.ย. 63   420,000 เลขท่ีฏีกา 
1150/63 
ลว.16 เม.ย.63 
1163/63 
ลว.11 มิ.ย.63 

รวม - 3 1,020,000 - - - 3 - 989,301 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 คาวัสดุหรือสิ่งของ 
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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เดือนเมษายน – กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีพบประชาชน 

ออกใหบริการประชาชนดาน
ตาง ๆ ในเขตตำบลสระขวัญ 
เชน การจัดเก็บภาษี รับ
เรื่องราวรองทุกข  เปนตน 

100,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค. 62 - 
ก.ย.63 

   เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
2 โครงการสงเสริมการ

พัฒนาสตรี เน่ืองในวัน
สตรสีากล 

จัดฝกอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรม งานวันสตรสีากล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

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

3 โครงการจดังาน
สัปดาหผูสูงอายุและ
วันครอบครัว 

จัดฝกอบรมใหความรูและจัด
กิจกรรม งานสปัดาหผูสูงอายุ
และวันครอบครัว ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ไวรัสโควิด-19 
4 โครงการฝกอบรม

อาชีพใหกับประชาชน 
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
อาชีพใหแกประชาชนในตำบล 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 

80,000 อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ส.ค.63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

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    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
6 โครงการสงเสริม/

สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

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

50,000 
 
 
 
 

อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด ม.ค.-ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

7 โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ 

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

50,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด เม.ย.-ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

8 โครงการสราง
ภูมิคุมกันและปองกัน
ปญหายาเสพตดิใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษา  

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

100,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด เม.ย.-ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด ลด
การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

9 โครงการอบรมสงเสรมิ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

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

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

ไวรัสโควิด-19 

รวม 9 - 670,000 - - - 1 8 49,820  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
4 โครงการแขงขันกีฬา

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

100,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

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

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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 โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

จัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

30,000  ตำบล                
สระขวัญ 

กอง
การศึกษาฯ 

ก.ค.63    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
7 โครงการจดังานวัน

ลอยกระทง 
จัดงานวันลอยกระทง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

200,000  อบต.สระขวัญ กอง
การศึกษาฯ 

พ.ย.62   625,910 เลขท่ีฏีกา  
157-162/63 
ลว. 13 พ.ย.62 

 
8 โครงการปฏบัิติธรรม            

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    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

รวม 9 - 1,360,000 - - - 4 4 1,325,829 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 2.7  แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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   400,507  

2 เงินสมทบกองทุน                
เงินทดแทน 

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

10,000  อบต. 
สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   8,784 เลขท่ีฎีกา 
801 

ลว.31 มี.ค.63 

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพใหแก
ผูสูงอายุท่ีมีอายคุรบ 60 ป
บริบูรณข้ึนไป และไดข้ึน
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ ไวแลว ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

18,097,200  หมูท่ี  
1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   4,128,300  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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   861,500  

5 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพใหแก
ผูปวยเอดส ท่ีแพทยไดรับรอง
และทำการวินิจฉัยแลว และมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดท้ิง ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู  
ไมสามารถประกอบอาชีพเลีย้ง
ตนได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

252,000 หมูท่ี  
1 - 21 
 ตำบล              

สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   204,000  

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. 
สระขวัญ 

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

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

8 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.  ประจำป 2563 

382,041  อบต. 
สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ก.ย.63   47,247  

รวม 8 - 25,599,930 - - - 8 - 6,128,091 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 3.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 
2 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช                     
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.  

จัดฝกอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการแกประชาชนในตำบล
เก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                  

50,000  อบต.สระขวัญ สำนักงานปลัด มี.ค.-ก.ย.63   50,000 เลขท่ีฎีกา 
1372/63 
ลว. 31 ก.ค.63 

รวม 2 - 100,000 - - - 1 1 50,000 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 4.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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    เน่ืองจากใหสอดรับกับ
นโยบายทางจังหวัด 
ลดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

รวม 1 - 50,000 - - - - 1 - - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

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    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

2 โครงการฝกอบรม               
เชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

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

20,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

3 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 

จัดฝกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ แก
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ส.ค.63    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

4 โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการดเีดน 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตผิูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการดีเดน
แกพนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
ประจำปงบประมาณ    พ.ศ. 
2563 

10,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

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

15,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ส.ค.-ก.ย.63    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

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    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

7 โครงการคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

เพ่ือจายเปนคาจางสำรวจความพึง
พอใจตอการใหบริการแก
ประชาชนขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 อบต.สระขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ก.ย.63    กันเงินเบิกจาย
ปงบประมาณ 

2564 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

8 โครงการจดัทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ ท้ัง 21 หมูบาน 

180,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

กองคลัง พ.ย.62- 
ก.ย.63 

   เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 
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    เน่ืองจากใหสอด
รับกับนโยบายทาง

จังหวัด ลดการ
แพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

รวม 8 - - - - - 1 8 - - 
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บัญชแีผนรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จงัหวัดสระแกว 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1   
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้งไฟสองสวาง
แบบพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 4 ไป
หมูท่ี 5 จำนวน 8 ตน และหมูท่ี 20 
จำนวน 2 ตน จำนวนท้ังสิ้น 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 โครงการจดัซื้อปาย
จราจรพลังงาน
แสงอาทิตยหลอดเปน
แบบ LED  

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อปายจราจร
พลังงานแสงอาทิตยหลอดเปนแบบ 
LED ติดตั้งหมูท่ี 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

หลักสตูรชุดปฏิบัติการ
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 - 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2   
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20 ซอยบานนายอดุลย 
กวาง 4X220 เมตร  

 

500,000 หมูที่ 12 กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   491,100 เลขท่ีฏีกา  
1000/63 

ลว. 12 พ.ค.63 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20 (จากบานคลองอาง
ไปหมูที่ 16  
กวาง 4 x224 เมตร 

 

500,000 หมูที่ 20 กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   492,700 เลขท่ีฏีกา  
1174/63 

ลว. 21 มิ.ย.63 

 รวม  1,000,000    2 - 983,800  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.4 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอก
คลองน้ำซบั หมูที่  1 

เพื่อขุดลอกคลองน้ำซับ หมูที่ 1 
กวาง 14 เมตร ลึกรวมของเดิม 6 
เมตร ยาว 500 เมตร (เดิมลึกเฉลี่ย 
3 เมตร  

 

500,000 หมูที่ 1 
 

กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   496,027 เลขท่ีฎีกา 
1301/63 

ลว.16ก.ค.63 

2 โครงการขุดลอก 
สระน้ำ 

เพื่อขุดลอกสระน้ำ หมูที่ 1 (ขนาด
สระดานบนยาว 42 เมตร ดานซาย

ยาว 57 เมตร ดานลางยาว 41 
เมตร ลึก 6 เมตร  

500,000 หมูที่ 1 กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   488,871 เลขท่ีฎีกา 
1081/63 
28 พ.ค.63 

3 โครงการขุดขยาย
สระน้ำ หมูบาน  
หมูที่ 4 บานทุงพลวง 

เพื่อขุดขยายสระน้ำหมูบาน  
หมูที่ 4 บานทุงพลวง (กวาง 30 

เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกไมนอยกวา 6 เมตร  

500,000 หมูที่ 4 กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   490,247 เลขท่ีฎีกา 
1080/63 
28 พ.ค.63 

 รวม  1,500,000    3 - 1,475,145  
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3   
เดือนเมษายน – กันยายน 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญพรอมขยายเขต

ประปา หมูที่ 1  
บานน้ำซบั 

เพื่อติดตั้งถังประปาแบบถวยแชม
เปญพรอมขยายเขตประปา หมูที่ 1  

บานน้ำซบั 

500,000 หมูที่ 1 บาน
น้ำซับ 

กองชาง ส.ค.-ก.ย.63   495,500 เลขท่ีฎีกา 
1725/63 

ลว.29 ก.ย.63 

2 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 15 

บานเนินไทร 

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 15 
บานเนินไทร 

202,000 หมูที่ 15 บาน
เนินไทร 

กองชาง ส.ค.-ก.ย.63    ขยายเวลา
เบิกจาย

ปงบประมาณ 
2564 

 รวม  702,000    2 - 495,500  
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รายงานการจัดซื้อครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  

เดือนเมษายน – กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  39 

 

รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ประเภทครุภัณฑสำนกังาน 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 เกาอ้ีสำนักงาน 1.ขนาด 60 x 63.5 x 90 - 100 
ซม. 
2.ขาเกาอ้ีทำดวยอลูมเินียมขัดเงา 
รัศมี 330 มม. 
3.พนักพิงและเบาะน่ัง PVC สีดำ 
4.แกนปรับระดับเปนโช็คแกสสี
โครเมียม 

จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 

22,500 กองคลัง 
อบต.สระขวัญ 

 

กองคลัง ม.ค.-มี.ค.63   22,500 เลขท่ีฎีกา 
278/63 

ลว. 5 ธ.ค.62 

2 โตะทำงาน 1.โตะไม ขนาด 150 x 80 x 75 
ซม. 
2.มีตูเปนแบบ 2 ลิ้นชัก 1 ขาง 

จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท 

18,000 กองคลัง 
อบต.สระขวัญ 

 

กองคลัง ม.ค.-มี.ค.63   18,000  

 รวม  40,500    2 - 40,500  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ประเภทครุภัณฑสำนกังาน 

1.2 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (ระบบ Inverter  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

18,000 BTU ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานน้ำซับเจริญ จำนวน 

4 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  

119,600 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียน

บานน้ำซับเจริญ 

กองการศึกษาฯ ก.พ.-มี.ค.63   118,800 เลขท่ีฎีกา 
728/63 

ลว. 18 มี.ค.62 

 รวม  119,600    1 - 118,800  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดทาย 

1.คุณลักษณะทั่วไป 
- ตัวรถชนิดหกลอ เคร่ืองยนตดีเซล มีกำลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 210 แรงมา 
ตอนทายหลังติดต้ังตูบรรทกุขยะมูลฝอย มี
ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร 
ดานทายตูบรรทกุขยะมูลฝอยติดต้ังชุดอัดขยะ
มูลฝอยทำงานดวยระบบไฮดรอลิค ชุดตู
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายและ
กระบอกไฮดรอลิคเปนผลิตภัณฑทีมี่
คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001          
ในขอบขายการออกแบบและพัฒนาการผลิต 
การบำรุงรักษาและซอมแซม และอปุกรณทุก
ชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
2.คุณลักษณะเฉพาะ 
   2.1 ตัวรถยนต 
   - ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของ
โรงงานผูผลิต 
   - ความยาวชวงลอไมนอยกวา 4,200 มม. 

ฯลฯ 

3,200,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงานปลัด ต.ค.62-ม.ค.
63 

  1,025,000 เลขท่ีฎีกา 
744 

ลว.24มี.ค.63 

 รวม  3,200,000    1 - 1,025,000  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 รถบรรทุก 
(ดีเซล  

รถบรรทุก (ดีเซล  ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตำ่กวา 2,400 ซีซ ีหรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตำ่กวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบ้ิลแคป ฯลฯ 

1,025,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

กองชาง ม.ค.-มิ.ย.63   1,025,000 เลขทีฎ่ีกา 
744 

ลว. 19 ก.พ.63 

 รวม  1,025,000      1,025,000  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมาย
การ

ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 รถฟารมแทรค
เตอร ตดัหญา

ไหลทาง 

1.คณุลักษณะท่ัวไป 
- รถฟารมแทรคเตอร ลอยาง 4 ลอ 
เครื่องยนต ดเีซล มีขนาดกำลังแรงมาสูงสุด 
ไมนอยกวา 85 แรงมา เปนแบบขับเคลื่อน  
4 ลอ  ดานทายติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง 
สามารถตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 120 
ซม. เครื่องตดัหญาเปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพสูงและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหม
ไมเคยใชงานมากอน 
2.คณุลักษณะเฉพาะ 
  2.1 ตัวรถยนต 
   - เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบ
ไดเรคอินเจคช่ัน พรอมระบายความรอนดวย
น้ำ 
- มีกำลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 85 แรงมา 
ท่ีมีรอบเครื่องยนตหมุนไมเกิน 2,500 รอบ
ตอนาที 
   - มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
4,700 ซีซี ฯลฯ 

2,900,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

กองสาธารณสุขฯ ม.ค.-ก.ย.63     
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมาย
การ

ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

2 เครื่องพนหมอก
ควัน 

1.ปรมิาณการฉีดพนน้ำยาไมนอยกวา 40 
ลิตรตอช่ัวโมง 
2.ถังบรรจุน้ำยาไมนอยกวา 6 ลิตร 
3.กำลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 
จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท 

354,000 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

กองสาธารณสุขฯ ม.ค.-มี.ค.63   354,000 เลขทีฎ่ีกา 
939 

ลว. 27 เม.ย.63 

 รวม  3,254,000    1 1 354,000  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 1.1  แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 เครื่องเลนดีวีด ี 1.เลนแผน CD , CD-R , VCD , SVCD , 
DVD , DVD-R , MP3 
2.ระบบเสยีง 2.0 แซนแนล 
3.มีชองตอไมโครโฟน 2 ชอง 
4.รองรับการเช่ือมตอ USB 
5.แสดงช่ือเพลง MP3 เปนภาษาไทย 
6.เมนูภาษาไทย/อังกฤษ 
7.ชองตอภาพ : Video/S-
Video/Computer 
8.ฟอรแมตสญัญาณภาพ MPEG1 , 
MPEG2 , AVI , DiVX 
9.รองรับสัญญาณขาออกแบบดิจติอล 
Coaxial และ Optical 
10.รองรับ HDMI 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,300 บาท 

9,200 ศูนยพัฒนา  
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ มี.ค.-เม.ย.63   9,200 เลขทีฎ่ีกา 
948 

ลว.8 เม.ย.63 
 

 รวม  9,200    1 1 9,200  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 ระบบกระจาย
เสียงแบบไรสาย 

๑. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย ๔๒๐.๒๐๐ 
MHz  จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังน้ี 
- เครื่องสงระบบ UHF/FM ชนิดต้ังประจําท่ี
ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. 
กำหนดใหใช                                              
- ความตานทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใชงาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังสง (Tx Power Output ) ไมนอยกวา 
๑๐ วัตต 
- มีระบบระบายความรอนแบบพัดลมในตัว  
- ตัวกลองเปนเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู
ภายนอก  
- การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / 
FSK  
- ความถี่เบ่ียงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหนาจอ LCD แสดงคาความถี่ในการ
ออกอากาศ  
- สามารถรองรับการติดต้ังในตู Rack ๑๙ น้ิวได 
ฯลฯ 
 

 

500,000 หมูท่ี 11              
บานโคกสำราญ 

กองชาง ม.ค.-มิ.ย.63   499,500 เลขทีฎ่ีกา 
299 

ลว.11 ธ.ค.62 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

2 ระบบกระจาย
เสียงแบบไรสาย 

๑. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสยีงไรสาย 
๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน 1 ชุด  มี
รายละเอียด ดังน้ี 
- เครื่องสงระบบ UHF/FM ชนิดตัง้ประจําท่ี
ความถ่ี ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. 
กำหนดใหใช                                              
- ความตานทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใชงาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังสง (Tx Power Output ) ไมนอย
กวา ๑๐ วัตต 
- มีระบบระบายความรอนแบบพัดลมในตัว  
- ตัวกลองเปนเหล็กกันสัญญาณรบกวนออก
สูภายนอก  
- การผสมสญัญาณแบบ CTCSS#๒ / 
DTMF / FSK  
- ความถ่ีเบ่ียงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหนาจอ LCD แสดงคาความถ่ีในการ
ออกอากาศ  
- สามารถรองรบัการตดิตั้งในตู Rack ๑๙ 
น้ิวได 
ฯลฯ 

500,000 หมูท่ี 20             
บานคลองอาง 

กองชาง ต.ค.-ธ.ค.63   499,500 เลขทีฎ่ีกา 
35-36 

ลว.21 ต.ค.62 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

3 โคมไฟฟา
สำเรจ็รูป 

1. โคมไฟข้ึนรูปแบบอลูมิเนียม พรอมแผง
หลอดไฟ LED กันน้ำมาตรฐาน IP65 
2.โคมมีขนาดยาว 330 มลิลเิมตร กวาง 
120 มลิลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก
ประมาณ      1 – 2.5 กิโลกรมั สามารถใส
ก่ิงขนาด 1 – 2 น้ิว 
3. แผงวงจรหลอดแบบ LED อายุการใชงาน
แบบ 30,000 ช่ัวโมง ขนาดกำลงัไฟ 50 
วัตต มีหลอดจำนวน 40 ดวง , ความสวาง 
100 ลเูมนตอวัตต , กระแสไฟฟาระหวาง 
180 – 220 โวลต ,               สีของแสง
ขนาด 4,000 – 6,000 K , คา Power 
factor ขนาดมากกวา 0.70 , คา CRI 
มากกวา 70 , มรีัศมีการสอง 60 – 120 
องศา 
4. มีชุดควบคุมกระแสไฟระหวาง 180 – 
220 โวลท พรอมภายในมีวงจรปองกัน
แรงกระชากไฟฟา มีอุปกรณ SURGE 
Protection กันแรงกระชากไฟหรอืตัว
ตานทานกระแสฟาผา ประมาณ 2 KV หรือ
ประมาณ 2,000 โวลท  

ฯลฯ 
จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3,950.- บาท 

497,700 หมูท่ี 1 - 21             
ตำบลสระขวัญ 

กองชาง ต.ค.-ธ.ค.63   497,700 เลขทีฎ่ีกา 
31 

ลว.11 ต.ค.62 

 รวม  1,497,700    3 - 1,496,700  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 เครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง 

1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย           
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา          
3.ปรมิาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซีซี          
4.พรอมใบมดี 
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 

28,500 หมูท่ี 1 - 21 
ตำบลสระขวัญ 

สำนักงานปลัด ม.ค.-มิ.ย.63   28,500 เลขทีฎ่ีกา 
1003 

ลว.15 พ.ค.62 

 รวม  28,500    1 - 28,500  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอร
แบบประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผลแบบ
ท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา   19 น้ิว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาได            ใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 
MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี     
   3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 
ฯลฯ 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

120,000 สำนักงานปลัด 
อบต.สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ม.ค.-มิ.ย.63   120,000 เลขทีฎ่ีกา 
599 

ลว.21 ก.พ.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

2 คอมพิวเตอร
โนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล 

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 
หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
หรือดีกวา ดังน้ี  
   1.1 ในกรณีท่ีมหีนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 
2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกนหรือ 
    1.2 ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา
1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณ
นาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
ฯลฯ 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

44,000 สำนักงานปลัด 
อบต.สระขวัญ 

สำนักงานปลัด ม.ค.-มิ.ย.63   44,000 เลขทีฎ่ีกา 
403 

ลว.6 ม.ค.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

3 คอมพิวเตอร
แบบประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา        
19 น้ิว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวามเร็ว
สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 
GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณนาิกา
ได            ในกรณีท่ีตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไมนอยกวา 
12 MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรอืดีกวา 
ดังน้ี     
   3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีนวยความจำขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ 

ฯลฯ 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

30,000 กองคลัง 
 อบต.สระขวัญ 

กองคลัง ม.ค.-เม.ย.63   30,000 เลขทีฎ่ีกา 
598 

ลว.21 ก.พ.63 

 รวม  194,000    3 - 194,000  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.2 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอร
โนตบุก 
สำหรับงาน
ประมวลผล 

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 
หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
หรือดีกวา ดังน้ี  
   1.1 ในกรณีท่ีมหีนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz และมหีนวยประมวลผล
ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) 
ไมนอยกวา 10 แกนหรือ 
    1.2 ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสงู 

ฯลฯ 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

88,000 กองการศึกษาฯ 
อบต.สระขวัญ 

กองการศึกษาฯ ก.พ.-พ.ค.63   88,000 เลขทีฎ่ีกา 
783 

ลว.26 มี.ค.63 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

2 เครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ 
(Ink Tank 
Printer  

1.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง       
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต 
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200 x 1,200 dpi 
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
(ipm) 
3.มีความเร็วในการพิมพรางสสีำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
4.มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบUSB 
2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
6.สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal 
และCustom 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

17,200 กองการศึกษาฯ 
อบต.สระขวัญ 

กองการศึกษาฯ มี.ค.-พ.ค.63   17,200 เลขทีฎ่ีกา 
782 

ลว.26 มี.ค.63 

 รวม  105,200    2 - 105,200  
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รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอร 
แบบ All In 
One สำหรับ
งาน
ประมวลผล 

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 
MB  
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี    
   3.1 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน
การใชหนวยความจำแยกจากหนวยความจำ
หลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
ฯลฯ 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท 

 

46,000 กองสาธารณสุข
ฯ อบต.สระขวัญ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

พ.ย.-ธ.ค.62   46,000 เลขทีฎ่ีกา 
391 

ลว.20 พ.ย.62 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  56 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

2 เครื่องสำรอง
ไฟฟา ขนาด 
800 VA 

1.มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 
VA (480 Watts) 
2.สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 
นาที  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 

5,000 กองสาธารณสุข
ฯ อบต.สระขวัญ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

ม.ค.-มี.ค.63   5,000 เลขทีฎ่ีกา 
390 

ลว.3 ม.ค.63 

 รวม  51,000    2 - 51,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  57 

 

รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท  
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอร
แบบ
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา        
19 น้ิว   
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน  1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 
MB 
3.มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี     
   3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 

ฯลฯ 
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

90,000 กองชาง        
อบต.สระขวัญ 

 ม.ค.-มิ.ย.63   90,000 เลขทีฎ่ีกา 
597 

ลว.27 ก.พ.63 

 รวม  90,000    1 - 90,000  



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  58 

 

รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2  

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 เคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู  

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนดิติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 4 เคร่ือง  

 

84,000 องคการบริหาร
สวนตำบลสระ
ขวัญ 

 

สำนักงานปลัด มี.ค.-ก.ย.63   84,000 เลขท่ีฎีกา 
1002/63 

ลว.12 พ.ค.63 

2 เคร่ืองโทรสาร  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร  
(สงไดคร้ังละ 20 แผน  

จำนวน 1 เคร่ือง  

18,000 องคการบริหาร
สวนตำบลสระ
ขวัญ 

 

สำนักงานปลัด มี.ค.-ก.ย.63   18,000 เลขท่ีฎีกา 
1309/63 
21 ก.ค.63 

3 โคมไฟฟาสำเร็จรูป เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟาสำเร็จรูป 
จำนวน 126 โคม 

 

497,700 หมูที่ 1 – หมูที่ 
21  

กองชาง มี.ค.-ก.ย.63   497,700 เลขท่ีฎีกา 
 

792/63 
ลว. 27 มี.ค.63 

 รวม  597,700    3 - 599,700  

 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563  59 

 

รายงานการจัดซ้ือครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3  

เดือนเมษายน - กันยายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท  

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดำเนินการ 

เบิกจาย 
(บาท  

หมายเหตุ 

1 เคร่ืองพิมพเลเซอร 
หรือ LED ชนิด 
Network  

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 
LED ชนิด Network 
จำนวน 1 เคร่ือง 

 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบลสระ
ขวัญ 

 

กอง
สาธารณสุข 

ส.ค.-ก.ย.63   10,000 เลขท่ีฎีกา 
1491/63 

ลว.26 ส.ค.63 

2 เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 
ระดับ XGA   

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA   
 จำนวน 1 เคร่ือง 

29,700 องคการบริหาร
สวนตำบลสระ
ขวัญ 
 

สำนักงานปลัด ม.ีค.-ก.ย.63   29,700 เลขท่ีฎีกา 
1713/63 

ลว.28 ก.ย.63 

 รวม  39,700    2 - 39,700  

 

 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563 
................................................. 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 (3 กำหนดใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนทราบโดยประกาศในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

  ดังนั้น จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 ขอ 24  
ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงอำเภอ และประกาศให
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำปตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

(นางบุญชวย  ชางนับ  
นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 


