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ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห                พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว  “ในการ ดําเนินงาน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูล และ  รายงานผลการ ดําเนินงานให
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกลใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” องคการบริหารสวนตําบลสระจรเข้  ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565                    
ตามโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตามข  บัญญัติงบประมาณ  รายจายประจําป พ .ศ . 2565                          
ซึ่งการจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําใหการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม  มีความชัดเจนมากขึ้น  และยังเปนเครื่องมือ 
หรือปฏิทินกําหนดหวงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยมีการวางแผนท่ี สอดคล
องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร  ก า ร
ดําเนินงาน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่น  เปนเครื่องบงช้ีวาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถ นําไปใชให
เกิดการพัฒนา  ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจาก การดําเนินงาน
เปนไปตาม เปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อ จะไดนําขอมูลดัง
กลาวไป ปรับปรุง แกไขและพัฒนาตอไป องคการบริหารสวนตําบลสระจรเข้ จึงไดดําเนินการ รายงานผลการ
ดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหวางเดือนตุลาคม  2564 - มีนาคม  2565)               
ตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1)  วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตําบลสระจรเข้  ไดกําหนดวิสัยทัศน ท่ีแสดงสถานการณในอุดมคติ เพื่อเปน            

จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาวการณของทองถิ่นใน 
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดความคาดหวังท่ีจะเกิดขึ้น            
ในอนาคต ดังนี้ 

“ตําบลบางจากนาอยู  อยางยั่งยืนและมั่นคง” 
๒) ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถิ่นสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง            

องคกรตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  8 ยุทธศาสตร โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นแหลงน้ํา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นเศรษฐกิจ  และการสรางรายได 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นสังคม 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นสาธารณสุข 
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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๓)  เปาประสงค 
1. พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสรางพื้นฐาน ใหไดมาตรฐาน

เพียงพอและสอดคลองกับระบบผังเมืองรวมและมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสังคมใน
อนาคต 

2. พัฒนาแหลงน้ําใหเปนกักเก็บน้ํา  และระบายนํามิใหทวมขังพื้นท่ีการเกษตร  มีน้ําเพียงพอตอการ อุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

3. พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพและรายไดของประชาชนใหเพียงพอยั่งยืน และสอดคลองกับ วิถี
ชุมชนโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ประชาชนใหได  ับการดูแล  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ และได  ับสิทธิตามกฎมายกําหนด 

อยางท่ัวถึง 
6. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังทางด นรางกายและจิตใจ สติปญญา และสามารถปรับตัวตอ 

การเปล่ียนแปลงในทุกดาน 
7. ประชาชนมีศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาแลพัฒนาชุมชน ตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ 
8. บริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนควบคูกับวิถีชีวิตของชุมชน 
4)  ตัวชี้วัด 
1. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐  
2.ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๕  
3.หมู าน/ชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึ้น  
4.ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนา การ 

ทองเท่ียว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณแลี ะกีฬา 
5.ประชาชนได  ับการดูแล  และสวัสดิการจากภาครัฐอยางเทาเทียมกัน 
6.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นรอยละ  ๑๐ 
7.ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  และองคกรมีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
8.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใหเปนเมืองนาอยู  อยางสมดุล 
5) คาเปาหมาย 
1. องคการบริหารสวนตําบลบางจากจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการอยางท่ัวถึง ไมนอย           

กวาปละ 3  โครงการ 
2. พัฒนาแหลงน้ํา ,ลดปริมาณการทวมขัง และปญหาภัย แลง  อยางนอยปละ 2 โครงการ 
3. กลุมเกษตรและประชาชน ไดรับการพัฒนาอาชีพ  อยางนอยปละ 2 โครงการ 
4. สงเสริมใหประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอยางนอยปละ 2 โครงการ 
5. จํานวนผูสูงอายุ  ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิ  ลงทะเบียนกับองคการบริหาร สวนตําบลบาง

จากเพื่อขอรับสิทธิ์ได  ับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน  รอยละ  100 
6. ครัวเรือนมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีขึ้นมีรอยละ ๘๐ ของ ของคร เรือนท้ังหมด 
7. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80 และ ปญหา

ยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลดลง 
8. องคการบริหารสวนตําบล มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน รอยละ  80 



4 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู 
เพิ่มขึน้  รอยละ  20 

6) กลยุทธ 
1. กอสราง ปรับปรุงซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และส่ิงปลูก สรางกอสรางปรับปรุง              

ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
2. ขุดลอกแหลงนํา, พัฒนาและสงเสริมสาธารณูปโภค พัฒนาใหเปนเมืองนาอย ู รองรับการคา และการ 

ทองเท่ียว 
3. พัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อ  เพิ่มรายไดใหแกประชาชน, พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูเรื่องเกษตร 

อินทรียและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ, สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ,พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร,              
สงเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชน,สรางความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. พัฒนาแหลงเรียนรูใหทันสมัย, พัฒนาบุคลากรทาการศึกษา, สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และพัฒนา 
คุณภาพเด็กก่อน    เรียน,  ส                  เรียนการสอนเพื่อพัฒนา  คุณภาพเด็กในวัยเรียน, พัฒนา และ               
สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5. พัฒนาสงเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน, สงเสริมดานสวัสดิการของผูสูงอายุ/ คนพิการ /            
ผูดอยโอกาส/ผู วยเอดส 

6. ปองกันการแพรระบาดของโรค และการปศุสัตว สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดาน สาธารณสุข 
7. การบริหารจัดการ องคกรตามหลักธรรมาภิบาล, สงเสริมสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน , 

พัฒนาและ สงเสริมกิจกรรมการมี 
8. พัฒนาสงเสริมการปองกัน รักษาปาชุมชน, ปองกัน นําทวมขังภายในชุมชน, ปรับปรุงภูมิทัศนภายในชุมชน, 

สงเสริมการจัดการ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ภายในชุมชน 
7) แผนงาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
2.1 แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นเศรษฐกิจและการสรางรายได 
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นสังคม 
5.1 แผนงานสงคมสงเคราะห 
5.2 แผนงานงบกลาง 
5.3 แผนงานม 
5.4ความเข้มแข็งของชุมชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นสาธารณสุข 
6.1 แผนงานสาธารณสุข 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาด นบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานสรางความเข แข็งของชุมชน 
7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาด นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8.1 แผนงานการเกษตร 
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป ี พ.ศ.2565 
    เดือนตุลาคม   2564   ถึง   เดือนมีนาคม   2565   ( รอบ  6  เดือน) 
 ขององคการบริหารสวนตําบลสระจรเข้   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครรชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ลําดับ ท่ี 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง 

ระบายน้ําจากบานนางนริน เหลืองทอง ถึงบานนาย 
มานะ คงคาชวย หมท่ีู 3 

469,000   /  0 กองชาง  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม 
ฝงทอ เลียบบานนายเอนก บุญมา ไปถึง ทอลอด หมูท่ี 
6 เช่ือมตอทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 
(หมท่ีู 1) 

463,000   /  0 กองชาง  

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บาน
นายคลอย เอี่ยมสําอาง ถึงบ นคุณพรชนก 
ชุมจันทร หมท่ีู 5 

465,000   /  0 กองชาง  

4. โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง หมท่ีู 7 480,000   /  0 กองชาง  
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
2.1 แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยงไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการขุดลอกดินเลนคลองเลียบถนนนาสองรอย 

ม.8 เช่ือมคลองสงน้ํา กลางทุง หมท่ีู 3 
127,000 /    127,000 กองชาง  
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการพัฒนารายได้ 
3.1  แผนงานสร งความเขม แข็งของชุมชน 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการครอบครัวไทยห    ล ยาเสพติด 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

2. โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 
ตําบลสระจรเข้ 

10,000   /  0 สํานักงานปลัด  

 
 
 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการพัฒนารายได 
3.2 แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการกอสรางลานคอนกรีต (ลานตากขาว) ในสวน

ท่ีเหลือ หมท่ีู 2 ต.สระจรเข้  
191,000   /  0 กองชาง  
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการจัดกิจกรรม/โครงการต งๆของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระจรเข้ 
๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

3. โครงการสนับสนุนการเรียนรนูอกสถานท่ี 
เพื่อสานสัมพันธบ นและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

4. โครงการสนับสนุนค ใ  ้จ่ายในการบริหาร 
การศึกษา 

๓๕๘,๘๗๕  /   ๓๖,๗๕๐ สํานักงานปลัด  

5. คาอาหารเสริมนม 347,335      สํานักงานปลัด  

6. อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดสระจรเข้,บ้านหลุง,หนองสาร 

546,000  /   ๒๕๘,๓๐๐ สํานักงานปลัด  
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.2 แผนงานการศาสนาว นธรรมและนนัทนาการ 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ๑๐๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

3. อุดหนุนการจัดงานเจ้าพ่อขุนด่าน ๑๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

4. โครงการ น    ในป      วันลอยกระทง 
 

๑๕๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการสงเคราะหผู  ูงวัยใสใจผู อยโอกาสและคน 

ไรท่ีพึ่ง 
๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

2. โครงการอบรมทกั ษะอาชีพแก น      ล 
ผู้ด้อยโอกาส 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
5.2 แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. เงินสมทบกองทุนประกันสงคม 108,282  /   42,724 สํานักงานปลัด  

2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000  /   4,682 สํานักงานปลัด  

3. เบ้ียยังชีพผู  ูงอายุ 3,794,400  /   1,727,600 สํานักงานปลัด  

4. เบ้ียยังชีพคนพิการ 561,600  /   220,200 สํานักงานปลัด  

5. เบ้ียยังชีพผู วยเอดส 54,000  /   15,000 สํานักงานปลัด  

6. เงินสํารองจาย 80,000  /   30,713 สํานักงานปลัด  

7. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 40,000 /    40,000 สํานักงานปลัด  

8. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น (กบท.) 

288,000 /    288,000 สํานักงานปลัด  
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๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 6.๑  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้าน 

สาธารณสุข 
๑๖๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  
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๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 7.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน 

ตําบลสระจรเข้ 
๓๖๐,๐๐๐ /    181,946.3 สํานักงานปลัด  

2. โครงการประชาคมหมู าน ๑-๘ ๕,๐๐๐ /    3,500 สํานักงานปลัด  

3. โครงการประชาคมตําบลสระจรเข้ 8,๐๐๐ /    0 สํานักงานปลัด  

4. โครงการฝกอบรมศึกษางานเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และการมี 
ส วมของชุมชน 

๕๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๑๐,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

6. โครงการส              จริยธรรม . 
คณะผูบ  ิหาร สมาชิก อบต. พนักงาน สวนตําบล
และลูกจาง อบต.สระจรเข้ 

๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

7. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ 
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

8. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม  พระ 
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห ัว 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

9. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหล   
 

20,000   /  0 สํานักงานปลัด  
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ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยงไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
10. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระราชิน ี
20,000   /  0 สํานักงานปลัด  

11. โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการ 
ปฏิบัติการรวม และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนของ 
 

11,500   /  0 สํานักงานปลัด  

12. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 150,000   /  0 สํานักงานปลัด  

13. โครงการใหบริการประชาชนในการชําระภาษี 5,000   /  0 สํานักงานปลัด  
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๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมทางการเมือง 
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องจราจร 10,000   /  0 สํานักงานปลัด  
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8.๑ แผนงานการเกษตร 

ลําดับ ท่ี  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 
ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ 
ไมได

ดําเนินการ 
1. โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม 
๕,๐๐๐   /  0 สํานักงานปลัด  

 


