
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สระ  
    "ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีความสุข ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.สระ  
    1) เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน  
    2) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
    3) คนในท้องถิ่นปลอดยาเสพติด  
    4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    5) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานท า  
    7) คนในสังคมเป็นคนมีคุณภาพ  
    8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  
    9) ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก  
     

 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
    2.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ง. การวางแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 61 42,110,000.00 62 22,650,000.00 50 21,650,000.00 47 20,700,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 45 18,126,600.00 48 18,309,600.00 48 18,309,600.00 48 18,309,600.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 83,000.00 7 253,000.00 7 253,000.00 7 253,000.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 18 855,000.00 17 1,035,000.00 15 835,000.00 15 835,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 11 908,000.00 13 988,000.00 13 988,000.00 13 988,000.00 

รวม 138 62,082,600.00 147 43,235,600.00 133 42,035,600.00 130 41,085,600.00 
 

    

 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 97 โครงการ งบประมาณ 21,867,450 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 37 4,188,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 37 16,423,000.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 2 42,100.00 



รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 13 638,050.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 8 576,300.00 

รวม 97 21,867,450.00 

   
    

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสระสระ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระ เงินอุดหนุนทั่วไป 367,000.00 เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยของที่ท าการอบต. 
ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวก 

จ านวน 1 หลัง ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 211,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 100 ม. 

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณ
หอประชุม หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 95,000.00 เพื่อให้มีพ้ืนที่กว้างส าหรับจัดกิจกรรม
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขนาดพื้นที่ 150 ตร.ม. 

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สาย
ป่าสุสาน แพะป่าซาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 40 ม. 

5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 เงินอุดหนุนทั่วไป 204,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 70 ม. 

6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 192,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 70 ม. 

7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป 87,000.00 เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมขังถนน
ในช่วงฤดูฝน 

ขนาดกว้าง 0.3ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 125 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

8. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนทั่วไป 73,000.00 เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมขังถนน ขนาดกว้าง 0.3ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 125 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ท า
การ อบต.สระ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อ านวย
ความสะดวกให้กัีบประชาชนที่มาใช้บริการ 

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 200 ม. 

10. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีตน้ าแป้น หมู่ที่4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.20 ม. 
ยาว 200 ม. 

11. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4และ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี 

ขยายท่อส่งน้ าประปา
บ่อพักน้ าเครื่องปั้มพ์
เครื่องกรอง 

12. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่
ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 78,000.00 เพื่อให้มีแสงสว่างและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 5 จุด 

13. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างล าเหมืองดาดคอนกรีต
ห้วยตะก๋อง หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ วางท่อpvc ขนาด 4 นิ้ว 
ยาว 800 ม. 

14. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 1-13 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ถนนลูกรัง พื้นที่จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

15. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ป่า
สุสาน บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 34,000.00 เพื่อให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่คงทนถาวร 

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว 
15 ม. 



16. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 34,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยและมี
พัฒนาการเหมาะสม 

ปรับปรุง ศพด. จ านวน 
5 แห่ง 

17. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนนทางน้ าผ่านห้วยไร่-
ห้วยตอง หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 68,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
ยาว 30 ม. 

18. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 1-2 
หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 280,000.00 เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมขังถนน จ านวน 1 แห่ง 

19. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างลาน คสล.หอเทวดา หมู่
ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 83,000.00 เพื่อให้มีพ้ืนที่กว้างส าหรับจัดกิจกรรม 
สะดวกยิ่งข้ึน 

จ านวน 1 แห่ง 

20. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป 39,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จ านวน 1 สาย 

21. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป 52,000.00 เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมขังถนน จ านวน 1 แห่ง 

22. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000.00 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง 

23. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 21,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี 

จ านวน 1 แห่ง 

24. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่
ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 เพื่อให้มีแสงสว่างและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน 4 จุด 

25. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่
ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้มีแสงสว่างและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน 10 จุด 

26. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 

เงินอุดหนุนทั่วไป 51,000.00 เพื่อให้มีพ้ืนที่กว้างส าหรับจัดกิจกรรม 
สะดวกยิ่งข้ึน 

รั้วยาว 12 ม. 

27. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่านพร้อมฝายน้ า
ล้น หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 107,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ยาว 10 เมตร 

28. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อความสะดวกในการสัญจร จ านวน 1 สาย 

29. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 

เงินอุดหนุนทั่วไป 52,000.00 เพื่อให้มีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมสะดวก
ยิ่งข้ึน 

จ านวน 1 แห่ง 

30. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตห้วย
ผาว หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 38,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

ล าเหมือง 1 สาย 

31. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นพร้อมวางท่อค
สล.ห้วยไร่ หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 21,000.00 เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่ง
การเกษตรสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จ านวน 1 แห่ง 

32. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตท่ีง
แพะ-ท่ีงขาม หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 192,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 สาย 

33. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต ทุ่ง
อวนหมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ จ านวน 1 สาย 

34. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อส่งน้ า ทุ่งฟ้า หมู่ที่ 2 เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

ท่อ PVC 4นิ้ว ยาว 800 
ม. 

35. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตห้วย
แหนใต้ หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.20 ม. 
ยาว 200 ม. 

36. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บริเวณฌาปณสถานท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 117,000.00 เพื่อให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนากว้างขวางยิ่งข้ึน 

จ านวน 1 หลัง 

37. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อความสะดวกในการสัญจร จ านวน 1 สาย 

38. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อบต.สระ 

รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของต าบลสระ 

จ านวน 1 แห่ง 



39. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ปรปักษ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมีความปลอดภัยลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ป้องกันและก าจัดโรค
พืชได้ 

ผู้ร่วมโครงการ 100 คน 

40. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ต าบลสระ 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

41. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ าพระธาตุสระค าหลวงวัด
ทุ่งหนองหมู่ที่ 5 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

42. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าแท่นพระ
ป่า  

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

43. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระ
ธาตุโป่งเกลือ 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

44. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานท าบุญแห่เทียนเข้าพรรษา
ต าบลสระ 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

45. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการบวงสรวงพระยาหาญ รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 ร าลึกถึงบรรพบุรุษที่ประชาชน เคารพนับ
ถือ 

ปีละ 1 ครั้ง 

46. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนการจัดการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้เด็กเล็กและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก
ผู้ปกครอง ครู 

เด็กใน ศพด. จ านวน 6 
แห่ง 

47. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระ 

รายได้จัดเก็บเอง 18,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เด็กมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  

เด็กใน ศพด. จ านวน 6 
แห่ง 

48. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมจากผู้รู้
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายได้จัดเก็บเอง 12,000.00 เพื่อน าวัตถุที่เหลือใช้ในท้องถ่ินมาใช้เป็นสื่อ
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้และปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

เด็กใน ศพด. จ านวน 6 
แห่ง 

49. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา 

ปีละ 1 ครั้ง 

50. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้น าในการ
พัฒนา 

ผู้ร่วมโครงการ 30 คน 

51. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อพัฒนาสตรีให้เป็นผู้น าในการพัฒนา ปีละ 1 ครั้ง 

52. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการการแข่งขันกีฬาสระเกมส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนสนใจในการเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพและได้รับการดูแลสุขกาย
และใจแบบองค์รวม 

ปีละ 1 ครั้ง 

53. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 125,000.00 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

พ่นหมอกควันปีละ 2 
ครั้ง 

54. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน 

ฉีดวักซีนปีละ 1 ครั้ง 



55. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการช่วยเหลือประชาชนต าบลสระ รายได้จัดเก็บเอง 264,800.00 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ที่ก าหนดไว้ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ จ านวน 2 ครั้ง 

56. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 521,400.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีการพัฒนา
ทางด้าน ร่างกายอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

ปีละ 3 ครั้ง 

57. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

รายได้จัดเก็บเอง 38,000.00 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เยาวชน จ านวน 50 คน 

58. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสมทบเงินเข้าระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างอปท.กับประชาชน 

สมทบเงิน ร้อยละ 40 

59. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไป 9,061,200.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 1,199 คน 

60. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 3,177,600.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สุงอายุ จ านวน 350 คน  

61. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๒๗ คน 

62. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติดโรงเรียนบ้านนาบัว 

รายได้จัดเก็บเอง 18,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

63. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนบ้านท่ีงหนอง 

รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

64. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียน
บ้านท่าฟ้าเหนือ 

รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

65. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 

รายได้จัดเก็บเอง 34,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

66. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสระ 

รายได้จัดเก็บเอง 34,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

67. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวิทยากรจ้างสอนเพื่อแก้ไข
ปัญาหาการขาดแคลนครูโรงเรียนบ้านทุ่ง
หนอง 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

68. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจ้างครู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

132,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

69. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็กเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอัตราครูโรงเรียนบ้านนาบัว 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

70. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจ้างครู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 



71. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

72. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,784,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ปีละ 1 ครั้ง 

73. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการบวงสรวงองค์เจ้าฮักช้างเผือก รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถ่ิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

74. พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จ 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อน้อมร าลึกและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน 1 ครั้ง 

75. บริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 
1,3,6,9,10,12 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อบริหารจัดการลดขยะในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 

76. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท าความดีวันสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง 12,100.00 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่นลดปริมาณขยะ ลด
ภาวะโลกร้อน 

ปีละ 1 ครั้ง 

77. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสานฝันสามัคคี รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์
ให้กับประชาชน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

78. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน  รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยา
เสพติดเข้าสู่เด็กในโรงเรียน 

ปีละ 1 ครั้ง 

79. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน 

รายได้จัดเก็บเอง 17,850.00 เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ปีละ 1 ครั้ง 

80. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 9,200.00 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันเวลา 
ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

81. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจัดงานประเพณี พิธีบวงสรวงพ่อ
ขุนง าเมือง  

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของ
คนพะเยาให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ 

ปีละ 1 ครั้ง 

82. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

จัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีประจ าปี
งบประมาณ 2561-2564 

รายได้จัดเก็บเอง 23,000.00 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ปีละ 3 ครั้ง 

83. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจ่ีของดีเมือง
พะเยา 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 เพื่อสนับสนุนการปลูกลิ้นจ่ี, ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว,ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลได้รู้จัก
มากข้ึน 

ปีละ 1 ครั้ง 

84. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรห้วยแหน หมู่ที่12 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ
ลดต้นทุนด้านการเกษตร 

เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.
6 ต้น พาดสายความ
ยาวไม่น้อยกว่า 642 ม. 

85. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรทุ่งปู่เหล็ก หมู่ที่8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ
ลดต้นทุนด้านการเกษตร 

เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.
3 ต้น พาดสายความ
ยาวไม่น้อยกว่า 320ม. 

86. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสบม่วง หมู่ที่7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 148,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ
ลดต้นทุนด้านการเกษตร 

เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.
6 ต้น พาดสายความ
ยาวไม่น้อยกว่า 642 ม. 

87. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 8 เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะตลิ่งพัง ทาบฝั่ง 500 เมตร 

88. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 10 เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะตลิ่งพัง ทาบฝั่ง 500 เมตร 



89. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 12 เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะตลิ่งพัง ทาบฝั่ง 500 เมตร 

90. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเวทีประชาคม ต าบล.สระ รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

91. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ รายได้จัดเก็บเอง 15,300.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของ 
อปท. 

จ านวน 65 คน 

92. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายให้แก่
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง 13,000.00 เพื่อให้ความรู้กฏหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและกฏหมายท้องถ่ิน 

ประชาชน จ านวน 65 
คน 

93. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการวันท้องถ่ินไทย รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อให้ได้ร่วมสัมมนาถึงแนวทางในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของอปท 

ปีละ 1 ครั้ง 

94. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เป็นแห่งความสุข จ านวน 40 คน 

95. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายได้จัดเก็บเอง 12,000.00 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวน 60 คน 

96. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

190,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานราชการ ของ อบต. 

จ านวน 40 คน 

97. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

226,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน 
และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ 
อบต. สระ 

พื้นที่ 435 ตร.กม. 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การาบริหารส่วนต าบลสระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จ านวนเงิน 19,182,409 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
70 โครงการ จ านวนเงิน 18,704,409 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 32 3,755,000.00 31 3,277,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 31 14,766,274.00 31 14,766,274.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 1 10,500.00 1 10,500.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 4 304,000.00 4 304,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 3 346,635.00 3 346,635.00 

รวม 71 19,182,409.00 70 18,704,409.00 
    
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.สระ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

367,000.00 366,000.00 17/2561 24/10/2561 45 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

211,000.00 208,000.00 หจก. ขวัญชัย
การโยธา/
11/2561 

23/03/2561 30 

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างลาน คส
ล.บริเวณหอประชุม หมู่ที ่5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

95,000.00 94,000.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
39/2561 

17/04/2561 30 

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 สายป่าสุสาน แพะ
ป่าซาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,000.00 หจก.สุพิชญา
การโยธา/ 
9/2561 

20/03/2561 30 

5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

204,000.00 201,000.00 หจก.สุพิชญา
การโยธา/ 
10/2561 

20/03/2561 30 

6. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

192,000.00 190,000.00 หจก. ขวัญชัย
การโยธา/
12/2561 

30/03/2561 30 

7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

87,000.00 86,500.00 นายทิตย ์บรรจง 
/ 46/2561 

18/06/2561 30 

8. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

73,000.00 72,500.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
48/2561 

22/06/2561 30 

9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในที่ท าการ อบต.สระ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 478,000.00 หจก. สุพิชญา
การโยธา/
20/2561 

27/09/2561 30 

10. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรีตน้ าแป้น หมู่
ที่4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 79,000.00 นายทิตย ์บรรจง 
เลขที่ 27/2561 

30/01/2561 30 

11. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4และ 
8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

110,000.00 30,000.00 18/2561/นาย
นพกร บ้านสระ 

21/12/2560 30 

12. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างล าเหมือง
ดาดคอนกรีตห้วยตะก๋อง 
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 หจก.สุพิชญา
การโยธา เลขที่ 
4/2561 

19/01/2561 30 

13. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ป่าสุสาน บา้น
ท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

34,000.00 34,000.00 นายขวัญชัย ไชย
ลังกา/40/2561 

15/05/2561 30 



14. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนนทาง
น้ าผ่านห้วยไร่-หว้ยตอง หมู่
ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

68,000.00 67,000.00 นายทิตย ์บรรจง 
เลขที่ 30/2561 

06/03/2561 30 

15. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 1-2 หมู่ที ่11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 36,500.00 นายทิตย ์บรรจง 
/ 50/2561 

29/06/2561 30 

  112,500.00 
หจก.สุพิชญา
การโยธา/ 
14/2561 

29/06/2561 30 

  129,500.00 
หจก.สุพิชญา
การโยธา/ 
15/2561 

29/06/2561 30 

16. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างลาน คสล.
หอเทวดา หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

83,000.00 82,500.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
47/2561 

18/06/2561 30 

17. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

39,000.00 38,000.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
37/2561 

05/04/2561 30 

18. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

52,000.00 51,500.00 นายทิตย ์บรรจง 
/ 45/2561 

18/06/2561 30 

19. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 12,000.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
38/2561 

05/04/2561 30 

20. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 20,500.00 71/2561 / นาย
จรูญศักดิ์ 
แก้วตา 

06/09/2561 30 

21. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

51,000.00 50,500.00 นายผวน 
พิเคราะห์ / 
49/2561 

26/06/2561 30 

22. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างทางน้ า
ผ่านพร้อมฝายน้ าล้น หมู่ที ่
10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

107,000.00 106,000.00 นายผวน 
พิเคราะห์ เลขที่ 
5/2561 

19/01/2561 30 

23. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 29,000.00 นายทิตย ์บรรจง 
/ 37/25616 

04/04/2561 30 

24. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

52,000.00 51,500.00 52/2561/นาย
ทิตย์ บรรจง 

13/07/2561 30 

25. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตห้วยผาว หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,000.00 38,000.00 นายผวน 
พิเคราะห์ เลขที่ 
23/2561 

19/01/2561 30 

26. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
พร้อมวางท่อคสล.ห้วยไร่ 
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 20,500.00 นายผวน 
พิเคราะห์ เลขที่ 
24/2561 

29/01/2561 30 



27. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตที่งแพะ-ท่ีงขาม 
หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

192,000.00 191,000.00 หจก.ขวญัชัยการ
โยธา เลขที่ 
6/2561 

09/02/2561 30 

28. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต ทุ่งอวนหมู่ที ่4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 59,000.00 นายทิตย ์บรรจง 
เลขที่ 28/2561 

30/01/2561 30 

29. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการวางท่อส่งน้ า ทุ่งฟ้า 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 179,000.00 บริษัท เอ็มเจ 
นวกิจ จ ากัด 
เลขที่ 3/2561 

19/01/2561 30 

30. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตห้วยแหนใต้ หมู่ที ่
3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 49,500.00 นายผวน 
พิเคราะห์ เลขที่ 
22/2561 

19/01/2561 30 

31. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณฌาปณ
สถานท่าฟา้ใหม่ หมู่ที ่7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

117,000.00 116,500.00 หจก. สุพิชญา
การโยธา/
16/2561 

16/08/2561 45 

32. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 79,000.00 นายทิตย ์บรรจง 
/ 37/2561 

04/04/2561 30 

33. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ าพระธาตุ
สระค าหลวงวัดทุ่งหนองหมู่
ที่ 5 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 นางกิ่งกาญ ยืน
ยัง 

28/02/2561 3 

  18,000.00 
นายธีระศกัดิ์ 
แก้วมาเรือน 
/20/2561 

26/02/2561 5 

34. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ าแท่นพระป่า  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 0/2561 28/05/2561 5 

  18,000.00 
44/2561/ นาง
ณัฐกฤตา ทอง
กาบ 

25/05/2561 5 

35. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงพระธาตโุป่งเกลือ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 นางก่ีงกาญ ยืน
ยัง 

26/06/2561 5 

  18,000.00 
54/2561 /
นายณฤทธิ ์
กัญญา 

25/06/2561 5 

36. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานท าบุญแห่
เทียนเข้าพรรษาต าบลสระ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 นางกิ่งกาญ ยืน
ยัง 

25/07/2561 0 

  8,000.00 
55/2561/นาย
สวิน สืบแสน 

13/07/2561 5 

  10,000.00 
56/2561 / นาย
ธวัชชัย สืบแสน 

23/07/2561 5 



37. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการบวงสรวงพระยา
หาญ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 นางกิ่งกาญ ยืน
ยัง 

16/05/2561 0 

  18,000.00 
43/2561/ นาง
กัฐกฤตา ทอง
กาบ 

15/05/2561 5 

38. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนการ
จัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 2,425.00 31/2561/ หจก. 
พาณิชย์เจริญ 

19/03/2561 5 

  5,500.00 
32/2561/ นาย
ธวัชชัย สืบแสน 

19/03/2561 5 

39. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
สระ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

18,000.00 7,000.00 16/2561 22/01/2561 5 

  1,620.00 17/2561 22/01/2561 5 

  2,000.00 0/2561 25/01/2561 0 

40. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรมจากผู้รู้หรอืภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

12,000.00 10,000.00 55/2561/ หจก. 
พาณิชย์เจริญ 

25/06/2561 122 

41. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 14,700.00 14/2561 09/01/2561 7 

  1,000.00 15/2561 09/01/2561 7 

  5,000.00 0/2561 12/01/2561 0 

42. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 5,000.00 22/2561 06/03/2561 5 

  6,500.00 23/2561 06/03/2561 5 

43. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.00 30,000.00 66/2561/ เบน
โซ่ ซัพพลายส ์

14/08/2561 5 

44. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 45,000.00 65/2561/เบน
โซ่ ซัพพลายส ์

14/08/2561 5 

45. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลสระ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

264,800.00 49,669.00 36/2561 / นาย
ประยูร แก้วส ุ

09/04/2561 5 



46. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

521,400.00 61,100.00 ศพด.ท่าฟ้าเหนือ 14/11/2560 0 

  109,980.00 ศพด.ท่าฟ้าใหม ่ 14/11/2560 0 

  147,580.00 ศพด. บ้านสระ 14/11/2560 0 

  80,840.00 
ศพด. บ้านทุ่ง
หนอง 

14/11/2560 0 

  84,600.00 ศพด.บ้านนาบัว 14/11/2560 0 

  28,200.00 
ศพด. บ้านห้วย
กั้งปลา 

14/11/2560 0 

47. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสมทบเงินเข้า
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 100,000.00 ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.
สระ จ.พะเยา 

20/12/2560 0 

48. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุง
อาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,061,200.00 727,700.00 นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

10/10/2560 0 

  726,500.00 
นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

08/11/2560 0 

  722,200.00 
นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

08/12/2560 0 

  717,900.00 
นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

08/01/2561 0 

  712,700.00 
นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

07/02/2561 0 

  712,100.00 
นายคมสัน ยืน
ยังและนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

07/03/2561 0 

  708,600.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

05/04/2561 0 

  704,400.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

04/05/2561 0 



  703,800.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

07/06/2561 0 

  701,800.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

06/07/2561 0 

  698,900.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

02/08/2561 0 

  695,700.00 
นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

06/09/2561 0 

49. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,177,600.00 3,028,000.00 นายพิษณุพร ปิจ
จวงศ์ และนาย
โสภณ สืบแสน 

02/10/2560 365 

50. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 150,000.00 นายคมสัน ยืน
ยัง และนายนัฐ
พงษ์ รักด ี

02/10/2560 365 

51. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านนาบัว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

18,000.00 18,000.00 ร.ร.บ้านนาบัว 06/12/2560 0 

52. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านท่ีง
หนอง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

19,000.00 19,000.00 ร.ร. บ้านทุ่ง
หนอง 

06/12/2560 0 

53. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้า
เหนือ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

19,000.00 19,000.00 ร.ร. บ้านท่าฟ้า
เหนือ 

06/12/2560 0 

54. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้า
ใต้ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

34,000.00 34,000.00 ร.ร. บ้านท่าฟ้า
ใต้ 

06/12/2560 0 

55. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

34,000.00 34,000.00 ร.ร.บ้านสระ 06/12/2560 0 

56. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวิทยากรจ้าง
สอนเพื่อแก้ไขปัญาหาการ
ขาดแคลนครูโรงเรียนบ้าน
ทุ่งหนอง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 30,000.00 ร.ร. บ้านทุ่ง
หนอง 

28/11/2560 0 

57. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมจ้างครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนอื 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

132,000.00 66,000.00 ร.ร. บ้านท่าฟ้า
เหนือ 

28/11/2560 0 



58. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็ก
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอัตราครูโรงเรียนบ้าน
นาบัว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 30,000.00 ร.ร.บ้านนาบัว 28/11/2560 0 

59. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมจ้างครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 60,000.00 ร.ร. บ้านท่าฟ้า
เหนือ 

28/11/2560 0 

60. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาก่อนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
สระ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 60,000.00 ร.ร.บ้านสระ 28/11/2560 0 

61. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,784,000.00 793,640.00 ร.ร.บ้านสระ 14/11/2560 0 

  296,220.00 
ร.ร. บ้านท่าฟ้า
ใต้ 

14/11/2560 0 

  256,100.00 
ร.ร. บ้านทุ่ง
หนอง 

14/11/2560 0 

  185,180.00 
ร.ร. บ้านท่าฟ้า
เหนือ 

14/11/2560 0 

  207,120.00 ร.ร.บ้านนาบัว 14/11/2560 0 

62. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการบวงสรวงองค์เจ้า
ฮักช้างเผือก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,000.00 นางกิ่งกาญ ยืน
ยัง 

14/06/2561 0 

  18,000.00 
52/2561/ นาย
ธีระศักดิ์ แก้วมา
เรือน 

15/05/2561 5 

63. พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์เนื่องในงาน
พระราชพิธถีวายพระเพลิง
พระปรมินทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดชพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 30,000.00 2/2561/ นาย
วินัย ไทยศิลป ์

12/10/2560 15 

64. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน หมู่ที่ 
1,3,6,9,10,12 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 4,500.00 89/2561/ นาง
ศรีพร วงค์ขัติ 

21/09/2561 7 

  6,000.00 
90/2561 / นาย
ปรีชา เมืองก้อน 

21/09/2561 7 



65. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สู่พื้นที่การเกษตรสบม่วง 
หมู่ที่7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,000.00 146,000.00 74/2561 / นาย
สลักษ์ มูลศร ี

10/09/2561 15 

66. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่
ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 49,500.00 26/2561 29/01/2561 30 

67. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่
ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 49,500.00 25/2561 29/01/2561 30 

68. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่
ที่ 12 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 59,000.00 29/2561 30/01/2561 30 

69. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

โครงการวันท้องถิ่นไทย รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 9,000.00 26/2561/นางกุ
ลิสรา เมืองก้อน 

12/03/2561 7 

  9,800.00 
27/2561/ นาย
ธวัชชัย สืบแสน 

12/03/2561 7 

  4,000.00 
29/2561/ นาง
วันนา บา้นสระ 

12/03/2561 7 

  4,800.00 
31/2561 / 
หจก. พาณิชย์
เจริญ 

12/03/2561 7 

70. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

190,000.00 115,035.00 นางงามจิตต์ สม
จิตต์ 

26/03/2561 0 

  4,000.00 
33/2561 / นาย
ธวัชชัย สืบแสน 

23/03/2561 7 

  42,000.00 
34/2561 / นาย
ปฏิพล พอใจ 

23/03/2561 7 

71. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

226,000.00 66,000.00 7/2561/ นายวี
ระพล ปิ่นศักดิ ์

02/10/2560 365 

  72,000.00 
8/2561/ น.ส. 
จุฬารัตน์ ฟ้า
แลบ 

02/10/2560 365 

  10,000.00 
35/2561/ 
นางสาวพิชญา
ภัค แกว้ค า 

30/03/2561 61 

  10,000.00 
51/2561/น.ส. 
สลุตา ไชยลังกา 

02/07/2561 62 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 61.0 42.11 37.0 4.19 32.0 3.76 31.0 3.28 31.0 3.28 

2.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 45.0 18.13 37.0 16.42 31.0 14.77 31.0 14.77 31.0 14.77 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.0 0.08 2.0 0.04 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 

4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 18.0 0.86 13.0 0.64 4.0 0.30 4.0 0.30 4.0 0.30 

5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 11.0 0.91 8.0 0.58 3.0 0.35 3.0 0.35 3.0 0.35 

 
 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่าวนต าบลสระทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                   ประกาศ ณ วันที่ 14   พฤศจิกายน  2561 
 
 
                                                                         (นายสังคม    สืบแสน) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

 

 


