
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 

  เพื่อปฏิบติัตามค าแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  แถลงต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เม่ือวนัท่ี  16  พฤศจิกายน   พ.ศ.2555  ภายใตว้ิสัยทศัน์ของคณะผูบ้ริหาร คือ  
พฒันาคุณภาพชีวิต ใกลชิ้ดปัญหา ประชาชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา คงคุณค่า สืบสานภูมิปัญญา 
วฒันธรรม ประเพณี  นั้น 
 

  จึงขอแจง้ผลการด าเนินงาน  การจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เดือนธนัวาคม  เพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ไดรั้บทราบผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาและใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากบัการบริหารจดัการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ดงัน้ี 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 2/2561 
ประกาศใช ้  เม่ือวนัท่ี 18  พฤษภาคม  2561 โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ี
ปี (พ.ศ. 2561) จ านวน  137  โครงการ งบประมาณ 43,617,100 บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

พฒันาระบบเศรษฐกิจ 61 42,110,000.00 78.0 24,135,500.00 50 21,650,000.00 47 20,700,000.00 

พฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและ
วฒันธรรม 

45 18,126,600.00 41.0 18,464,600.00 48 18,309,600.00 48 18,309,600.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 83,000.00 4.0 88,000.00 7 253,000.00 7 253,000.00 

รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 18 855,000.00 6.0 355,000.00 15 835,000.00 15 835,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 11 908,000.00 8.0 574,000.00 13 988,000.00 13 988,000.00 

รวม 138 62,082,600.00 137.0 43,617,100.00 133 42,035,600.00 130 41,085,600.00 

 
 
การจัดท างบประมาณ    ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  เม่ือวนัท่ี 25  กนัยายน  2561  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่น
ขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน   82  โครงการ   งบประมาณ  22,997,561.00   บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 



รายงานโครงการท่ีอนุมติังบประมาณ ปี 2562 
อบต.สระ  

อบต.สระ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1. โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 47,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 280,000.00 

3. โครงการปรับปรุงท่อเหล่ียมห้วยลาน หมูที่ 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 250,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 12สายเจ็ดแยก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 

6. โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 187,000.00 

7. โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 62,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในท่ีท าการ อบต.สระ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 600,000.00 

9. โครงการพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณน ้าตกห้วยตน้ผึ้ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 185,000.00 

10. โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 14,900.00 

11. โครงการก่อสร้างศาสาป่าสุสาน หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 496,000.00 

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรสายห้วยแหนใต ้
หมู่ท่ี 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 60,000.00 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 46,000.00 

14. โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณป่าสุสาน หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 138,000.00 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ท่ี 2 สายป่าสุสาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 96,000.00 

16. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายป่าสุสาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 161,000.00 



18. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์อบต.สระ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 212,000.00 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 สายห้วยเฒ่าดา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 170,000.00 

20. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์หมู่
ท่ี1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 96,000.00 

21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

22. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 25,000.00 

23. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เหมืองบา้นสระ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 297,000.00 

24. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยวงัแดง หมู่ท่ี 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00 

25. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบา้นร้อง หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหอย หมู่ท่ี 
4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 120,000.00 

27. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตห้วยโชค หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 66,000.00 

28. โครงการวางท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยห้างเสือ หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 113,000.00 

29. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตห้วยแหนใต ้หมู่ท่่ี 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 70,000.00 

30. โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 58,500.00 

31. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต ทุ่งแพะหมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 52,000.00 

32. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตห้วยตะก๋อง หมู่ท่่ี 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 69,000.00 

33. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต ร่องดู่ หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 80,000.00 

34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรสายห้วยศรีก ้า 
หมู่ท่ี3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 

35. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรสายห้วยหลงใต ้
หมู่ท่ี11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 270,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 

36. โครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทงต าบลสระ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 150,000.00 

37. โครงการสืบฮีดสานฮอยฮดน ้าด าหวัตกสะหรีป๋ีใหม่เมือง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 



38. โครงการจดังานวนัมาฆบูชา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

39. โครงการจดังานวนัวิสาขบูชา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

40. โครงการจดังานประเพณีบวงสรวงพระธาตุโป่งเกลือ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

41. โครงการจดังานท าบุญแห่เทียนเขา้พรรษาต าบลสระ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

42. โครงการถนนคนเดินกาดสามชนเผ่า ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

43. โครงการส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้เด็กปฐมวยั ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 10,000.00 

44. โครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์ ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 18,000.00 

45. โครงการสร้างสรรคส่ื์อนวตักรรมจากผูรู้้หรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 12,000.00 

46. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

47. โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ ส่วนสวสัดิการสังคม, กองสวสัดิการสังคม, 
ส านกัสวสัดิการสังคม 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

48. โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี ส่วนสวสัดิการสังคม, กองสวสัดิการสังคม, 
ส านกัสวสัดิการสังคม 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

49. โครงการการแข่งขนักีฬาสระเกมส์ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00 

50. โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

51. โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

52. โครงการช่วยเหลือประชาชนต าบลสระ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 100,000.00 



53. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 679,340.00 

54. โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาปฏิบตัิงานในช่วงปิดภาคเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

55. โครงการจดัหาอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 1,013,671.00 

56. โครงการสมทบเงินเขา้ระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ิน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 

57. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ส่วนสวสัดิการสังคม, กองสวสัดิการสังคม, 
ส านกัสวสัดิการสังคม 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 8,946,000.00 

58. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ ส่วนสวสัดิการสังคม, กองสวสัดิการสังคม, 
ส านกัสวสัดิการสังคม 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 3,398,400.00 

59. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ส่วนสวสัดิการสังคม, กองสวสัดิการสังคม, 
ส านกัสวสัดิการสังคม 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 156,000.00 

60. โครงการแข่งขนักีฬาสัมพนัธต์า้นยาเสพติดโรงเรียนบา้นนา
บวั 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 15,000.00 

61. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อสุขภาพโรงเรียนบา้นทุ่งหนอง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 15,000.00 

62. โครงการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธ์โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 15,000.00 

63. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธโ์รงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

64. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธโ์รงเรียนบา้นสระ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

65. โครงการจดัหาวิทยากรจา้งสอนเพื่อแกไ้ขปัญญาหาการขาด
แคลนครูโรงเรียนบา้นทุ่งหนอง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 60,000.00 

66. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมจา้งครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
(วิทยากร)ศึกษาโรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,รายไดจ้ดัเก็บ
เอง 

132,000.00 

67. โครงการจดัหาผูดู้แลเด็กเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอตัรา
ครูโรงเรียนบา้นนาบวั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 60,000.00 



68. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมจา้งครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
(วิทยากร)ศึกษาโรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,รายไดจ้ดัเก็บ
เอง 

120,000.00 

69. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัการศึกษาก่อนระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนบา้นสระ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 120,000.00 

70. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 1,744,000.00 

71. โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 260,000.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

72. โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน หมู่ท่ี1และ 6 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

73. โครงการท าความดีวนัส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี  ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 12,000.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

74. โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสานฝันสามคัค ี ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ,กองการแพทย ์, ส านกัสาธารณสุข 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 45,000.00 

75. โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 17,850.00 

76. โครงการจดัหาเคร่ืองแต่งกายส าหรับ อปพร. ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

77. โครงการเวทีประชาคม ต าบล.สระ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 70,000.00 

78. เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธีปไตย ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 16,000.00 

79. โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 88,000.00 

80. โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร สมาชิกสภา บุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 190,000.00 

81. โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,รายไดจ้ดัเก็บ
เอง 

144,000.00 

82. โครงการส่งเสริมการเป็นเจา้บา้นท่ีดี ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านักงาน
ปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 18,900.00 

รวม  22,997,561.00  
 

ขอ้มูล ณ 20/12/2562 
 



โครงการดังกล่าวข้างต้นนี ้ ได้ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว  จ านวน  69  โครงการ  ดังนี้ 

รายงานโครงการท่ีเบิกจ่าย ปี 2562 
อบต.สระ 

อบต.สระ เชียงม่วน จ.พะเยา 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 13 100 
1 หจก.เชียงม่วนอินทราณี/
20/2562 

45 278,000.00 278,000.00 

2. โครงการปรับปรุงท่อเหล่ียมห้วยลาน หมู่
ท่ี 10 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/13/2562 30 39,500.00 39,500.00 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 9 

100 
1 หจก.เชียงม่วนอินทราณี/
19/2562 

45 248,000.00 248,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 12สาย
เจ็ดแยก 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/23/2562 45 99,000.00 99,000.00 

5. โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ท่ี 6 100 
1 หจก. ขวญัชยัการโยธา/
26/25692 

30 185,000.00 185,000.00 

6. โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ท่ี 8 100 1 นายทิตย ์บรรจง/14/2562 30 61,500.00 61,500.00 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในท่ีท า
การ อบต.สระ 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/36/2562 45 91,000.00 91,000.00 

8. โครงการพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณน ้าตกห้วยตน้ผึ้ง 

100 
1 หจก.ขวญัชยัการโยธา 
/29/2562 

45 184,000.00 184,000.00 

9. โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 10 100 
1 หจก. ขวญัชยัการโยธา/
7/2562 

60 490,000.00 490,000.00 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ท่ี 1 100 1 34/262/ นายทิตย ์บรรจง 30 43,500.00 43,500.00 

11. โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณป่า
สุสาน หมู่ที่ 5 

100 
1 หจก. ขวญัชยัการโยธา/
25/2562 

45 137,000.00 137,000.00 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ท่ี 2 
สายป่าสุสาน 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/22/2562 30 94,500.00 94,500.00 

13. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)
หมู่ท่ี 9 

100 
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจุน 

0 49,435.32 49,435.32 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สาย
ป่าสุสาน 

100 
1 หจก.เชียงม่วนอินทราณี/
18/2562 

45 160,000.00 160,000.00 

15. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์
อบต.สระ 

100 
1 30/2562 / หจก. ขวญัชยั
การโยธา 

60 208,000.00 208,000.00 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 สาย
ห้วยเฒ่าดา 

100 
1 หจก.สุพิชญาการโยธา/
24/2562 

45 169,000.00 169,000.00 

17. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์หมู่ที่1 

100 1 นายวชิระ เพลา / 6/2562 15 95,200.00 95,200.00 



18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)
หมู่ท่ี 7 

100 
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจุน 

0 48,116.65 48,116.65 

19. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)
หมู่ท่ี 4 

100 
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจุน 

0 20,383.67 20,383.67 

20. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เหมืองบา้น
สระ 
  

100 
1 หจก. ขวญัชยัการโยธา/
5/2562 

30 296,000.00 296,000.00 

21. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
สายห้วยวงัแดง หมู่ท่ี 3 

100 
1 นายสมาน ฟ้าแลบ/
16/2562 

30 29,500.00 29,500.00 

22. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
สายบา้นร้อง หมู่ท่ี 7 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/15/2562 30 49,000.00 49,000.00 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งหอย หมู่ที่ 4 

100 
1 36/2562/ หจก. ขวญัชยัการ
โยธา 

45 119,000.00 119,000.00 

24. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาด
คอนกรีตห้วยโชค หมู่ท่ี 2 

100 1 27/2562 / นายทิตย ์บรรจง 30 65,000.00 65,000.00 

25. โครงการวางท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยห้าง
เสือ หมู่ท่ี 2 

100 
1 หจก.สุพิชญาการโยธา/
17/2562 

30 112,000.00 112,000.00 

26. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต
ห้วยแหนใต ้หมู่ท่่ี 3 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/10/2562 30 69,000.00 69,000.00 

27. โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วย
ทรายขาว หมู่ท่ี 8 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/11/2562 30 57,000.00 57,000.00 

28. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาด
คอนกรีต ทุ่งแพะหมู่ท่ี 10 

100 1 28/2562 / นายทิตย ์บรรจง 30 51,500.00 51,500.00 

29. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต
ห้วยตะก๋อง หมู่ท่่ี 10 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/12/2562 30 68,400.00 68,400.00 

30. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาด
คอนกรีต ร่องดู่ หมู่ที่ 12 

100 1 นายทิตย ์บรรจง/9/2562 30 78,000.00 78,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 

31. โครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง
ต าบลสระ 

100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 1 11,600.00 11,600.00 

    2 นายคม จนัแดง 1 50,000.00 50,000.00 

    3 นายธวชัชยั สืบแสน 1 15,000.00 15,000.00 

    4 นางพิชญา คิดถูก 1 5,000.00 5,000.00 

32. โครงการสืบฮีดสานฮอยฮดน ้าด าหวัตก
สะหรีป๋ีใหม่เมือง 

100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 3 3,000.00 3,000.00 

    
2 นายธวชัชยั สืบแสน 
  

3 14,500.00 14,500.00 

33. โครงการจดังานวนัมาฆบูชา 100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 1 2,000.00 2,000.00 

    2 นางเพชรนภา ชาวน่าน 1 15,500.00 15,500.00 

    3 นายชุมพล ผิวขาว 1 2,500.00 2,500.00 



34. โครงการจดังานวนัวิสาขบูชา 100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 2 2,000.00 2,000.00 

    2 นายนพกร บา้นสระ 3 18,000.00 18,000.00 

35. โครงการจดังานประเพณีบวงสรวงพระ
ธาตุโป่งเกลือ 

100 1 นางกิ่งกาญ ยืนยงั 1 2,000.00 2,000.00 

    2 นายณฤทธ์ิ กญัญา 5 18,000.00 18,000.00 

36. โครงการจดังานท าบุญแห่เทียน
เขา้พรรษาต าบลสระ 

100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 0 4,000.00 4,000.00 

    2 นายธวชัชยั สืบแสน 0 8,000.00 8,000.00 

    3 นายสวิน สืบแสน 0 7,500.00 7,500.00 

37. โครงการถนนคนเดินกาดสามชนเผ่า 100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 0 1,000.00 1,000.00 

    2 นายธวชัชยั สืบแสน 0 1,000.00 1,000.00 

    
3 นางเปรมปรา ธเนศวิศิษฎ์
กุล 

0 2,000.00 2,000.00 

38. โครงการส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้
เด็กปฐมวยั 

100 1 นายธวชัชยั สืบแสน 1 4,500.00 4,500.00 

    2 หจก.พาณิชยเ์จริญ 1 3,100.00 3,100.00 

39. โครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สัมพนัธ์ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 1 2,500.00 2,500.00 

    2 นายวชัระ บา้นสระ 1 2,500.00 2,500.00 

    3 นายธวชัชยั สืบแสน 1 6,000.00 6,000.00 

40. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ 100 1 นางก่ิงกาญ ยืนยงั 1 5,000.00 5,000.00 

    2 นายธวชัชยั สืบแสน 1 9,500.00 9,500.00 

    3 นายวชัระ บา้นสระ 1 5,500.00 5,500.00 

41. โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี 100 1 นางสาวศรัญญ่า ศรีวิราช 1 1,200.00 1,200.00 

    2 นางมลัลิกา สืบแสน 1 10,000.00 10,000.00 

    3 นางเพชรนภา ชาวน่าน 1 6,500.00 6,500.00 

    4 หจก.พาณิชยเ์จริญ 1 7,900.00 7,900.00 

42. โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

100 
1 ร้านทรายเคมีภณัฑ/์
62/2562 

5 15,000.00 15,000.00 

43. โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 100 
1 เบนโซ่ ซพัพลายส์ 
/41/2562 

5 21,000.00 21,000.00 

44. โครงการช่วยเหลือประชาชนต าบลสระ 100 1 นายประยรู แกว้สุ/25/2562 5 49,904.00 49,904.00 

    2 นายประยรู แกว้สุ/37/2562 5 10,696.00 10,696.00 

45. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

100 1 ศพด.ท่าฟ้าเหนือ 365 71,640.00 71,640.00 

    2 ศพด.บา้นสระ 365 154,410.00 154,410.00 



    3 ศพด.บา้นทุ่งหนอง 365 82,190.00 82,190.00 

    4 ศพด.บา้นท่าฟ้าใหม ่ 365 133,880.00 133,880.00 

    5 ศพด.บา้นนาบวั 365 74,260.00 74,260.00 

46. โครงการจดัหาอาหารเสริมนมให้แก่
โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

100 
1 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ากดั 

132 498,392.40 498,392.40 

    
2 43/62 / สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ จ ากดั 

174 437,651.50 437,651.50 

47. โครงการสมทบเงินเขา้ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน 

100 
1 ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถ่ิน อบต.สระ จ.
พะเยา 

0 100,000.00 100,000.00 

48. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 100 
1 นายพิษณุพร ปิจจวงศ ์และ
นายโสภณ สืบแสน 

365 7,326,000.00 7,326,000.00 

    
2 โอนเงินเขา้บญัชีเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุอบต.สระ 

92 1,596,600.00 1,596,600.00 

49. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ 100 
1 นายพิษณุพร ปิจจวงศ ์และ
นายโสภณ สืบแสน 

365 831,200.00 831,200.00 

    
2 โอนเงินเขา้บญัชีเบ้ียผู ้
พิการ อบต.สระ 

365 2,324,800.00 2,324,800.00 

50. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 100 
1 นายพิษณุพร ปิจจวงศ ์และ
นายโสภณ สืบแสน 

365 114,500.00 114,500.00 

    
2 โอนเงินเขา้บญัชีเบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

153 37,500.00 37,500.00 

51. โครงการแข่งขนักีฬาสัมพนัธต์า้นยาเสพ
ติดโรงเรียนบา้นนาบวั  

100 1 โรงเรียนบา้นนาบวั 0 15,000.00 15,000.00 

52. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนบา้นทุ่งหนอง 

100 1 โรงเรียนบา้นทุ่งหนอง 0 15,000.00 15,000.00 

53. โครงการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธ์โรงเรียน
บา้นท่าฟ้าเหนือ 

100 1 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ 0 15,000.00 15,000.00 

54. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธ์
โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้

100 1 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ 0 30,000.00 30,000.00 

55. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีสัมพนัธ์
โรงเรียนบา้นสระ 

100 1 โรงเรียนบา้นสระ 0 30,000.00 30,000.00 

56. โครงการจดัหาวิทยากรจา้งสอนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหาการขาดแคลนครูโรงเรียน
บา้นทุ่งหนอง 

100 1 โรงเรียนบา้นทุ่งหนอง 365 60,000.00 60,000.00 

57. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมจา้ง
ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ 

100 1 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ 365 132,000.00 132,000.00 

58. โครงการจดัหาผูดู้แลเด็กเพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนอตัราครูโรงเรียนบา้นนาบวั 

100 1 โรงเรียนบา้นนาบวั 365 60,000.00 60,000.00 



59. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมจา้ง
ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้

100 1 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ 365 120,000.00 120,000.00 

60. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษาโรงเรียน
บา้นสระ 

100 1 โรงเรียนบา้นสระ 365 120,000.00 120,000.00 

61. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้แก่โรงเรียน 

100 1 โรงเรียนบา้นสระ 365 755,120.00 755,120.00 

    2 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ 365 285,000.00 285,000.00 

    3 โรงเรียนบา้นทุ่งหนอง 365 258,560.00 258,560.00 

    4 โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ 365 189,880.00 189,880.00 

    5 โรงเรียนบา้นนาบวั 365 207,880.00 207,880.00 

62. โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 100 
1 คณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นท่าฟ้าใต ้

0 20,000.00 20,000.00 

    
2 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
สระเหนือ 

0 20,000.00 20,000.00 

    
3 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
สระใต ้

0 20,000.00 20,000.00 

    
4 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
ทุ่งหนอง 

0 20,000.00 20,000.00 

    
5 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
ท่าฟ้าหล่าย 

0 20,000.00 20,000.00 

    
6 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
ท่าฟ้าใหม ่

0 20,000.00 20,000.00 

    
7 คณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นราษฎร์พฒันา 

0 20,000.00 20,000.00 

    
8 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
เหล่าพฒันา 

0 20,000.00 20,000.00 

    
9 คณะกรรมการหมู่บา้นบา้น
ฟ้าสีทอง 

0 20,000.00 20,000.00 

    
10 คณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นสระกลาง 

0 20,000.00 20,000.00 

    
11 คณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นห้วยกา้งปลา 

0 20,000.00 20,000.00 

    
12 คณะกรรมการหมู่บา้น 
บา้นท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ 

0 20,000.00 20,000.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

63. โครงการท าความดีวนัส่ิงแวดลอ้ม 
ประจ าปี  

100 1 นางเมตตา อุ่นเรือน 1 5,900.00 5,900.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 



64. โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสานฝัน
สามคัค ี

100 1 นายวีระพล ป่ินศกัด์ิ 1 2,000.00 2,000.00 

    2 นายบุญเรือง สืบแสน 1 2,000.00 2,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

65. โครงการเวทีประชาคม ต าบล.สระ 100 1 นางเมตตา อุ่นเรือน 1 18,000.00 18,000.00 

66. โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 100 1 นางงามจิตต ์สมจิตต ์ 4 2,400.00 2,400.00 

    2 นางเมตตา อุ่นเรือน 4 8,000.00 8,000.00 

    3 นายธวชัชยั สืบแสน 4 8,000.00 8,000.00 

    4 นายวชัระ บา้นสระ  4 3,500.00 3,500.00 

    
5 นางเปรมปรา ธเนศวิศิษฎ์
กุล 

4 6,200.00 6,200.00 

    6 นายคม จนัแดง 4 8,000.00 8,000.00 

67. โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระ 

100 1 นางงามจิตต ์สมจิตต ์ 5 93,400.00 93,400.00 

    2 นางเมตตา อุ่นเรือน 5 5,700.00 5,700.00 

    3 นายธวชัชยั สืบแสน 5 4,700.00 4,700.00 

    4 นายดนุพล โยธาดี 5 36,000.00 36,000.00 

    
5 นางสาวเปรมปรา ธเนศ
วิศิษฏกุ์ล 

5 500.00 500.00 

68. โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

100 1 นายวีระพล ป่ินศกัด์ิ 61 11,000.00 11,000.00 

    2 นางสาวพชัรกนก ยานะ 365 57,500.00 57,500.00 

    3 นางสาวจุรารัตน ์ฟ้าแลบ 365 66,000.00 66,000.00 

69. โครงการส่งเสริมการเป็นเจา้บา้นท่ีดี 100 1 นางศรีพร วงคข์ตั ิ 0 8,000.00 8,000.00 

    2 หจก.พาณิชยเ์จริญ 0 1,360.00 1,360.00 

รวม 20,703,559.54 20,703,559.54 
 

ขอ้มูล ณ 20/12/2561 

 
 

 

 
 
 
  

โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปีงบประมาณ  2562 



 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แลว้เสร็จ 

อยูใ่นระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรั้บ(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

1.ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
บา้นท่าฟ้าใหม่ - บา้นหล่าย กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกว่า 5,500 ตารางเมตร องคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 
2.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า
บา้นท่าฟ้าใต ้1 หมูท่ี่ 7 บา้นท่าฟ้าเหนือ 
ต าบลสระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 

 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

2,521,000 
 
 
 
 

146,000 

 

1,670,000 
 
 
 
 

145,000 

รวม  - - 2,667,000 1,815,000 
 

ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความ 
ประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานของอบต.สระทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
      จึงแจง้มาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 
 
 
                                                                            (นายสังคม   สืบแสน) 
                                                                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 


