
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบิหารส่วนต าบลสระตะเคียน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรค ๖ ก าหนดให้ค า
แถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงประกาศ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
                   ถวิล  สูตรกระโทก 
       (นายถวิล สูตรกระโทก) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  ๑๕  ธันวาคม  2565  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 



เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนตาม
นโยบาย 6 ด้าน ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
นโยบายด้านการพัฒนาสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นั้น 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ก าหนดไว้ว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี” 

กระผม นายถวิล  สูตรกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงขอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้  
 

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการดังนี้   
 1.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อมหมู่บ้าน 
ถนนเชื่อมต าบล ถนนเข้าไร่ เข้านา เข้าสวน เพ่ือการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกปลอดภัย 
 1.2 ด าเนินการจัดสร้างระบบประปา ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ขยายเขต
ประปา ขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน และพร้อมให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 
 1.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน หมู่บ้าน พ้ืนที่สาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 1.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ขุดลอกสระน้ า อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าตื้น เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 1.5 ด าเนินการจัดให้มีระบบประปาน้ าใต้ดินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
เบิกจ่ายจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4  
(จากหน้าศาลาไปบ้านนายทองค า) 481,000.00 480,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4  
(ซอยหลังโรงเรียนโคกไม้งาม) 410,000.00 409,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7  
(จากบ้านครูต้อย – บ้านแม่สง่า) 433,000.00 368,158.80 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด – ถนนทางไปบ้านเตาเหล็ก) 426,000.00 425,000.00 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ที่ 11  

(จากบ้านหมอสุวจี – บ้านนางจงกลนีวิลัยวรรณ) 520,000.00 518,000.00 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ า หมู่ที่ 5  

(จากบ้านนางด าศรีคณิต – คลองส่งน้ าชลประทานติดบ้านนายอรุณ  
โรคกระโทกทองค า) 302,000.00 301,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ า หมู่ที่ 5  
(จากบ้านนายฤชุทัยใหญ่กระโทก – บ้านนายสมบูรณ์บุญเลี้ยง) 216,000.00 215,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2  
(จากบ้านนางสมบูรณ์ – สะพานข้ามหมู่บ้าน)   479,000.00 478,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8  
(จากบ้านนายวีระพงษ์สูบกระโทก – บ้านนายดาวรุ่งเรืองแปลกกระ
โทก) 326,000.00 325,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8  
(จากเส้นบ้านนายวิชัย ซึมกระโทก – สี่แยกบ้านนางวงเดือน โยงกระ
โทก) 460,000.00 459,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15  
(จากบ้านนายดี – บ้านนางสุนีย์) 190,000.00 189,000.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6  
(จากถนนด า – ไร่นายสมมุ่งศรีนอก 222,000.00 221,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12  
(สายทางเข้าไร่นายประกอบกิจปลิงกระโทก – ไร่นายอดุลย์ขวัญเมือง) 810,000.00 799,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 
บ้านนายอุทัย เศียรกระโทก ทางเข้าไร่ – เส้นสันติสุขไปไร่นางยุภา
รัตน์ ช านาญกิจ) 866,000.00 863,000.00 

15 โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทางเข้าไร่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  
(ซอย3 – ฝั่งตะวันออก) 57,000.00 0.00 

16 โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทางเข้าไร่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  
(ซอย 6 จากถนนหลัก – อุทธยานตะวันออก) 51,000.00 0.00 

17 โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  
(จากบุกล้วย – น้ าผุด) 111,000.00 110,000.00 

18 โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14  
(จากบ้านนายคมสัน –ไร่นายเจิม) 80,000.00 80,000.00 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  
(จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติสุขหมู่ท่ี10– ถนนที่ท ากิน) 411,800.00 411,000.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6  

(จากถนนด า– ไร่นางโปร่ง) 60,000.00 60,000.00 
21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6  

(จากไร่ผู้ใหญ่ณรงค์ – ไร่นายหงษ์) 50,000.00 50,000.00 
22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7  

(จากป่ายางนายด ารงรักษ์อ่ิมกระโทก – ไร่นางนาง อินมา) 141,000.00 140,000.00 
23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11  

(จากไร่นางเช้า ยวงกระโทก – ไร่นางร าพรรณ กุลพิมาย) 257,000.00 256,000.00 
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 

(ซอย 2 ครึ่งยกระดับถนน) 248,000.00 247,000.00 
25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13  

(ซอย3 ทั้งซอยใส่ท่อ 1 จุด) 204,000.00 203,000.00 
26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13  

(ซอย 4 จากป้ายอุทยานรอบเขตป่าอุทยาน – หัวซอย2) 459,000.00 458,000.00 
27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14  

(จากไร่นายแตง – ไร่นายส าเภา)  154,000.00 153,000.00 
28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14  

(จากไร่นายพิทักษ์ – เขายายแจ่ม) 146,000.00 145,000.00 
29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14  

(จากไร่นายเสนียน – ไร่นายสมี) 218,000.00 217,000.00 
30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14  

(จากวัดป่าห้วยเตย – ไร่นางหาร) 240,000.00 239,000.00 
31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15  

(จากถนนด าไร่นายประภรณ์ – วัดใหม่สามัคคีธรรม) 278,000.00 277,000.00 
32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15  

(จากบ้านนายอุทัยเศียรกระโทก – ทางบุลื่น) 224.000.00 223,000.00 
33 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  

(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด สดกระโทก – ถนนสระตะเคียนโคกเตาเหล็ก) 23,600.00 23,600.00 
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 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย ให้ประชาชนมีการอยู่ดี กินดี มีความสุข 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ เช่น 
กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ชีวิตในการด ารงชีพ โดยน าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  2.4 จัดบริการด้านการตลาดชุมชน ตลาดนัดร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้า และ
ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 
  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ พัฒนาฝีมือในด้านต่างๆ โดยการอบรมอาชีพและมี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. เ พ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายและการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
  2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ  เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และ
เข้าใจถึงการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
1 โครงการท าแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระ
ตะเคียน 5,000.00 4,920.00 

2 โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตปลอดภัย
ปลอดจากโรค 20,000.00 17,320.00 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน 

 
20,000.00 

 
18,370.00 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน 

 
20,000.00 

 
19,726.00 

5 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" 20,000.00 13,900.00 
6 โครงการดูแลและบ ารุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สาธารณะดง

ดาน หมู่ที่ 1 ต าบลสระตะเคียน 5,000 5,000.00 
7 โครงการสนับสนุนการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,000.00 9,840.00 

8 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 25,000.00 9,975.00 



-5- 

  

 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานตามแนวทางการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้มีพ้ืนฐานที่ดีในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการแก่ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชราอย่างทั่วถึง  
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
  3.4 รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาด้านสาธารณภัยตลอดจน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.6 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล การบริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือบริการให้กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกิดองค์ความรู้ เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็น
แหล่งข้อมูลขา่วสาร  
  3.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการ การกีฬา การออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่
ออกก าลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล ส่งเสริมต่อยอดใน
ระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
9 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 800,000.00 606,640.00 
10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000.00 111,400.00 
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 100,000.00 96,340.00 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2565 85,000.00 0.00 
2 โครงการนิทรรศการผลงานของหนู 20,000.00 0.00 
3 โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 0.00 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70,000.00 0.00 
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  4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยกระบวนการร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 4.3 พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ 1,615,425.00 1,605,255.00 
 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 992,985.00  
 วัสดุการศึกษา 328,100.00  
 ค่าหนังสือเรียน 19,600.00  
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 19,600.00  
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 24,400.00  
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 42,140.00  
 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  100,000.00  
 โครงการสวนผักหนูน้อย 15,000.00  
 โครงการสายใยรัก แม่และลูก (กิจกรรมวันแม่) 19,300.00  
 โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน 15,000.00  
 โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,000.00  
 โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ 19,300.00  
6 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน 20,000.00 13,017.80 
7 โครงการชุมนุมสวนสนามและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. 30,000.00 0.00 
8 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
ของคนในชาติ 

 
 

20,000.00 

 
 

1,500.00 
9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 35,000.00 0.00 
10 โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 150,000.00 146,271.80 
11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,679,200.00 12,067,700.00 
12 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,667,200.00 3,417,600.00 
13 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 98,500.00 
14 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

300,000.00 300,000.00 
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 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความสะดวก 
รวดเร็วต่อการบริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 
 4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ท างานของผู้บริหารท้องถิ่นและอ านาจการตรวจสอบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
 4.6 จัดให้มีการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหา และ
ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 

 
 5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุน การทะนุบ ารุงด้านการศาสนา วัดวาอารามให้เป็นศาสนสถานที่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมประเพณีของ
ต าบล 
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 15,000.00 13,565.00 
2 โครงการจัดท าเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ 50,000.00 49,500.00 
3 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 360,000.00 226,170.50 
4 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 30,000.00 28,932.00 
5 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 0.00 
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 50,000.00 39,975.00 
7 โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน 10,000.00 2,005.00 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
1 โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 24 500,000.00 0.00 
2 โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม 5,000.00 0.00 
3 โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน 10,000.00 5,280.00 
4 โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน 25,000.00 23,620.00 
5 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 5,000.00 0.00 
6 โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี  

(องค์ประจ าอ าเภอเสิงสาง) 40,000.00 0.00 
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 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริการก าจัดขยะครัวเรือน การคัดแยกขยะ การดูแลรักษาความสะอาดหน้าบ้านน่ามอง และใน
ชุมชนตนเอง 
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี 
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รักษาหวงแหนพื้นที่ป่าสาธารณะ
ดงดาน และร่วมพัฒนาในพื้นที่สาธารณะดงดานให้เป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนต าบล 

 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีตลอดมาและจะมุ่งม่ันพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่า
อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
          ถวิล  สูตรกระโทก 
       (นายถวิล  สูตรกระโทก) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

          
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 
เบิกจ่ายจริง 

 
1 โครงการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 20,000.00 6,980.00 
2 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 30,000.00 18,340.00 


