
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสระแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉฉับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

              ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสระแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลสระแก้ว ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลสระแก้ว  
     "มุ่งพัฒนาสู่ บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม " 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลสระแก้ว  
    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น  
    2 .ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
    3. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
    4. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลดภัย  
    5. จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้อง-การของประชาชน  
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน  
    7. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
    8. ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    9. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน  
    10. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล  
    11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจารีตประเพณี  
 
 



        -2- 
ง. การวางแผน 
               เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
 การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป เทศบาลต าบลสระแก้ว  
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ ตามแผนพัฒนา 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

51 6,865,000 51 6,865,000 51 6,865,000 51 6,865,000 51 6,865,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

81 38,280,000 81 38,280,000 81 38,280,000 80 38,180,000 8 38,180,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

22 11,980,000 22 11,980,000 22 11,980,000 22 11,980,000 22 11,980,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

16 8,710,000 16 8,710,000 16 8,710,000 16 8,710,000 16 8,710,000 

รวม 171 65,885,000 171 65,885,000 171 65,885,000 170 65,785,000 170 65,785,000 
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                         จ. การจัดท างบประมาณ 
                                        ผู้บริหารเทศบาลต าบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ  
                           งบประมาณ 8,116,684 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 30 1,443,286 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  7 765,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 3 211,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 13 5,697,398 

รวม 53 8,116,684 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลสระแก้ว มีดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ โรงเรียนบ้าน
สระแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านนา
เสียว-โคกสว่าง 

213,486 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ 
ประทานอาหารสริม (นม) 
ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่อง มี
พัฒนาทางร่างกาย ที่สมวัย 

2 ศพด. 2 
โรงเรียน 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

245,000 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กมีอาหาร 
กลางวันรับประทาน อย่าง
ครบถ้วนและ ทั่วถึง 

     4 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

9,600 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ให้
เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ผ่าน
สื่อต่างๆ 

2 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็ก 30,000 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กมีอุปกรณ์ 
นันทนาการร่วมกัน 

2 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

12,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความพร้อมเครื่องมือ 
เครื่องในทุกด้าน 

2 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือจ่ายค่าน้ าประปา 2 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดงาน สุขสันต์วันเด็ก 
แห่งชาติ 

40,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน กิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็ก แห่งชาติ 

1 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

19,780 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม 
พัฒนาพัฒนาผู้เรียน 

2 ศพด. 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

13,800 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเรื่องแบบ 
นักเรียน 

2 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

69,700 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

2 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

9,200 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

ให้เด็กนักเรียนมีหนังสือ เรียนที่
เพียงพอและทัน สมัย 

2 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9,200 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ การเรียน
ที่ทันสมัย 

2 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ 

10,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีโอกาสใน การ
แสดงออกทางด้านทักษะ การกีฬา
กับ ศพด.อ่ืนๆในเขต พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

2 ศพด. 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดขบวนแห่งาน
ประเพณีบุญกู่ (ศิวะราตรีปูชะนี
ยาลัย ปราสาทเปือยน้อย) 

50,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดี
งามของ 

1 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

25,520 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เป็นการอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม
ของชาวไทยให้สืบ ต่อไป 

1 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
กีฬา ประจ าหมู่บ้าน 

40,000 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ทั่วไป
มีวัสดุและอุปกรณ์การ กีฬาได้ใช้
ออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง 

7 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 40,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือนุรักษ์ประเพณีไทย 
อันดีงามวันครอบครัว 
สืบต่อไป 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฉีดวัคซนีป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า/ฉีดวัคซีน 
คุมก าเนิด 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ชุมชนปลอดภัย
จาก โรคพิษสุนัขบ้า 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของเทศบาล
ต าบล สระแก้ว 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการส ารวจและขึ้น
ทะเบียน สุนัขและแมว 

6,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือขึ้นทะเบียนสุนัข 
และแมว 

ทราบจ านวนประชากร สุนัขและ
แมวที่แน่ นอน 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุทาง
การแพทย์ ประจ าหน่วยกู้ชีพ 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้การบริการ 
สาธารณสุขชุมชนม ีปะ
สิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

วัสดุทางการแพทย์ที่ ทันสมัย 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ 
ท.ต.สระแก้ว 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

หน่วยกู้ชีพ ต.สระแก้ว 
เพ่ือให้หน่วยกู้ชีพ ต.สระแก้ว มี
ความพร้อมในการปฏิบัติ งาน
อย่างมีระสิทธิภาพ 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติ 
เหตุทางถนน ปีใหม่ สงกรานต์ 

30,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บริการประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
สัญจร ได้รับความ
สะดวกและมี ความ
ปลอดภัย 

ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล วันปี
ใหม่สากลและวันสงกรานต์ 



 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ 
สมาชิก อปพร.ต าบลสระแก้ว 

              
30,000 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกทบทวนความรู้ 
ความสามารถให้แก่สมาชิก 
อปพร. 

สมาชิก อปพร.
ต าบล สระแก้ว 
จ านวน 83 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ อปพร. 

95,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ้างเหมาบริการกูชีพ 
กู้ภัย หน่วยบริการ 
ประชาชน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ต้ัง
ด่านตรวจค้นยาเสพติด ใน
พ้ืนที่ต าบลสระแก้ว 

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ ทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน 
สระแก้วประชาสรรค์ และ
โรงเรียน บ้านนาเสียว-โคกสว่าง 

220,000 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กมีอาหาร กลางวัน
รับประทาน อย่างครบถ้วน
และ ทั่วถึง 

1 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุน
ภารกิจเหล่า กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น 

10,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม เหล่า
กาชาดจังหวัด 

1 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุที่ว่าการอ าเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการขอรับการสนับสนุน 
กิจกรรมกาชาดบริจาคโลหิต 

                    
20,000       

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
กิจกรรมที่เป็นการกุศล 

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนชุมชนตามโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 

140,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ 
เป็นอยูด่้านสาธารณสุข 

1 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุน รพสต.สระแก้ว โครงการ
ประชาสัมพันธ์สร้างสุขภาพ 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เป็นการส่งเสริมกิจกรรม 
สุขภาพ 

1 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระ
แดงบ้านเก่าค้อ ม.3 

128,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจร และขน
ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ
ของเทศบาล
ต าบล
สระแก้ว 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่7 
ภายในหมู่บ้าน (นางบานเย็น จันทะ
โชติ) 

125,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจร และขน
ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

1 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายวิคิดปัสสาวะสัง บ้านสระแก้ว ม.
1 

66,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจรได้ อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน สระแก้วหมู่1 
(สายร้านค้าชุมชน-หนองส้มโฮง ) 

128,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจร 
และขนถ่ายพืชผลทางการ 
เกษตรได้อย่างสะดวก 

1 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นาเสียว-หนองไผ่น้อย ม.5 

160,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจรได้ 
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

1 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
สระไทยญี่ปุ่น ม.6 

128,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
เดินทางคมนาคมสัญจรได้ 
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

1 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 

30,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการป้องกันและ 
อุบัติเหตุทางถนนและลด 
การบาทเจ็บ 

1 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกีย
ติ ตามแหล่งน้ าสาธารณะ 

70,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือผลิตพันธ์ปลา,กบ 
แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ 
สนใจและหารายได้เสริม 

1 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
จัดซื้อพันธ์ไม้ให้แก่ประชาชน 

70,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ใน
เขตเทศบาลต าบลสระแก้ว 

1 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

40. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
วังหินหมู่7 

71,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่่ือเป็นเส้นทางสัญจรลงสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

1 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม 55,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าเช้าบริการ
อินเตอร์ เนตเพื่อบริการ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ 
สะดวกสบาย ใน
การเขาถึงข้อมูล 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดเวทีประชาคม/แผน 
ชุมชน/ประชาคมต าบลประชาคม 
ประชาคมแผนพัฒนา 5 ปี 

15,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

โครงการจัดเวที
ประชาคม/แผน ชุมชน/
ประชาคมต าบลประชาคม 
ประชาคมแผนพัฒนา 5 ปี 

เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบล
สระแก้ว 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ เทศบาลสัญจรพบ 
ประชาชน 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออกหน่วยบริการ
ประชาชน การรับฝังความ
คิดเห็นการให้ บริการ
สาธารณสุขการบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบล
สระแก้ว 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ 
ได้รับรอง 

เป็นให้ผู้ป่วยได้รับเบี้ย
ยังชีพ อย่างทั่วถึง 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,207,600 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ 
สูงอายุ 

เป็นให้ผู้ป่วยได้รับเบี้ย
ยังชีพ อย่างทั่วถึง 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 1,056,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ 
พิการ 

เป็นให้ผู้ป่วยได้รับเบี้ย 
ยังชีพอย่างทั่วถึง 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

265,422 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน สวัสดิการชุมชน
เทศบาล 

สมทบกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนเทศบาลต าบล 
สระแก้ว 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เพ่ือเช่าพ้ืนที่ในการก าจัด ขยะ
มูลฝอย 

265,422 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือด าเนินการก าจัด ขยะ
ชุมชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขตต าบล 
สระแก้ว 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพต าบล ระดับ
ท้องถิ่น 

265,422 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพต าบล 

กองทุน สปสช.ต าบล 
สระแก้ว 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาด การได้
ล่วงหน้า กรณีเกิดฉุกเฉิน เร่งด่วน 

155,532 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่าย
กรณี การเกิดสาธารณภัย
กรณี ฉุกเฉิน หรือปัญหา
ความ เดือดร้อนของ
ประชาชน เร่งด่วน 

หมู่บ้านในพื้นที่
รับผิดชอบ 

51
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

40,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเผยแพร่และบริหาร 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อ 
จัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

52
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอเปือยน้อย ตาม
โครงการงานรัฐพิธีระดับอ าเภอ 

40,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน 
รัฐพิธีระดับอ าเภอ 

1 

53
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

300,000 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

มีการจัดการ
ขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ 
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                     ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                                              เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา              
                       รวม 35 โครงการ จ านวนเงิน 7,664,164 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 6,274,948 ล้านบาท สามารถจ าแนก 
                       ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 16 866,084.51 16 866,084.51 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  6 681,200 4 420,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 1 70,000 1 70,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 12 4,918,263.22 12 4,918,263.22 

รวม 35 6,535,547.73 33 6,274,947.73 
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       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 213,486 130,318.96 130,318.96 83,167.04 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

245,000 198,500 198,500 46,500 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าไฟฟ้า 9,600 5,339.55 5,339.55 4,260.45 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

วัสดุส านักงาน 30,000 20,300 20,300 9,700 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000 11,856 11,856 144 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 

40,000 40,000 40,000 0 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,780 8,600 8,600 11,180 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 13,800 6,000 6,000 7,800 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 69,700 69,700 69,700 0 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

 10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าหนังสือเรียน 9,200 4,000 4,000 5,200 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,200 4,000 4,000 5,200 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 12,300 12,300 7,700 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่เทศกาลสงกรานต์ 
ฯลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

30,000 11,130 11,130 18,870 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

95,000 35,100 35,100 59,900 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนส่วนราชการ 220,000 188,940 188,940 31,060 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

1. อุดหนุนชุมชน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

140,000 120,000 120,000 20,000 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 

128,000 114,000 114,000 14,000 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 125,000 114,900 0 10,100 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ภายในหมู่บ้าน 

66,000 61,600 61,600 4,400 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 

128,000 122,000 122,000 6,000 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 

160,000 145,700 0 14,300 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 

128,000 123,000 123,000 5,000 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ในที่สา
ธารณเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

70,000 70,000 70,000 0 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 55,000 48,313.60 48,313.60 6,686.40 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน 

20,000 10,465 10,465 9,535 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,207,600 2,710,000 2,710,000 497,600 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,056,000 868,800 868,800 187,200 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 265,422 253,911.54 253,911.54 11,510.46 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 265,422 253,911.54 253,911.54 11,510.46 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 265,422 253,911.54 253,911.54 11,510.46 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ส ารองจ่าย 155,532 130,800 130,800 24,732 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนส่วนราชการ 40,000 40,000 40,000 0 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนส่วนราชการ 40,000 40,000 40,000 0 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

300,000 296,150 296,150 3,850 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลสระแก้ว เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคน 
   และสังคม 

51 6,865,000 30 1,443,286 16 866,084.51 16 866,084.51 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและ 
   ชุมชนน่าอยู่  

81 38,280,000 7 765,000 6 681,200 4 420,600 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  
   เพ่ือการแข่งขัน 

1 50,000 - - 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ   
   ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

22 11,980,000 3 211,000 1 70,000 1 70,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
   จัดการที่ดี 

16 8,710,000 13 5,697,398 12 4,918,263.22 12 4,918,263.22 

รวม 171 65,885,000 53 8,116,684 35 6,535,547.73 33 6,274,947.73 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
 

   เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2563 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลสระแก้วทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป 

 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

(นางศุภาภรณ์   ศิริสุวรรณ) 
          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่ 

         นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว 
 
 
 
 
 


