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เจ้าของที่ปรึกษา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
นายชนดิลก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน
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บรรณาธิการ

นายสวงค์ เกิดมงคล

กองบรรณาธิการ

ปลัด อบต.สระตะเคียน

พนักงานส่วนตำ�บล ลูกจ้างประจำ�
และพนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน

สระตะเคียนสาร

1

สารจากนายก

อบต.สระตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน  มีหน้าที่บำ�บัด
ทุกข์บำ�รุงสุขให้กับประชาชนชาวตำ�บลสระตะเคียน ตลอดระยะเวลา
8 ปี ที่กระผมได้ทำ�หน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคำ�สั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อจนกว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และได้มีการบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลซี่งเป็นที่ประจักษ์  ด้วยรางวัลพระปกเกล้า  
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
สระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มุ่งเน้นต่อการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอด
จนการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นรากฐาน
สำ�คัญต่อการพัฒนาคนในตำ�บลให้มีคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ต่างๆ  เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา โครงการจัดตั้ง
ศูนย์อำ�นวยความปลอดภัยทางสังคม  โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โครงการครัวเรือน
สะอาดหมู่บ้านสวยงาม โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะเป็นต้น
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำ�บลสระตะเคียน  
นายชนดิลก นินทราช
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ภายใต้วิสัยทัศน์การดำ�เนินงาน คือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา
ชาวประชาสุขใจ”
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบลงทุน 19,798,500.-บาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับพี่น้องชาว
ตำ�บลสระตะเคียน 37 โครงการ  
การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลสำ�เร็จของการทำ�งานในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ�ปี (LPA) อยู่ในระดับร้อยละ 84.02
ซึ่งประเมินโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
อยู่ในระดับร้อยละ 93.50 ซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 สระตะเคียนสาร
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บทบรรณาธิการ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำ�หนดให้
มีหน้าที่และอำ�นาจ ดูแลและจัดทำ�การบริการสาธารณะตลอดกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้อำ�นาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตำ�บล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การบริการสาธารณะ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในการดำ�เนินงานขององค์การบริหารส่วนตำ�บลได้
กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำ�เนินงานให้ประชาชน
ทราบ องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน  จึงมุ่งเน้นการทำ�โครงการ
ไปที่แผนการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริม
อาชีพและการสร้างรายได้ให้ชาวตำ�บลสระตะเคียนอย่างยั่งยืน  มีการ
พัฒนาสาธารณูปโภค  ถนนหนทาง  ไฟฟ้า  น้ำ�ประปา และอื่นๆ  ให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริงได้ยึดหลักการทำ�งานด้วยความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
การจัดทำ�วารสารสรุปผลการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
โครงการกิจกรรมที่จะดำ�เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้
นายสวงค์ เกิดมงคล
พี่น้องประชาชนได้ทราบ กระผมและพนักงานส่วนตำ�บล พนักงานจ้าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
ทุกคน ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตำ�บล และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่าน เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานในหน้าที่บริการสาธารณะต่างๆ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สระตะเคียนสาร

3

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นายชนดิลก นินทราช
นายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์ คำ�ผง
รองนายก อบต.สระตะเคียน

นายเรียน ราชกระโทก
นายสุนทร ใหญ่กระโทก
รองนายก อบต.สระตะเคียน เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นายฉลวย แหว่กระโทก
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน

44 สระตะเคี
สระตะเคียยนสาร
นสาร

นายสายันต์ เสริมสิริอำ�พร
ประธานสภา อบต.สระตะเคียน

				
				

นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน

สรุสรุ
ปผลการปฏิ
บัตบิงัตานประจำ�ปี
งบประมาณ
ปผลการปฏิ
ิงานประจำ�ปี
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นายสมพงษ์ ชำ�นาญกิจ
ส.อบต. หมู่ 1

นายสะท้อน แยกกระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นายเอกชัย ใหญ่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
ส.อบต. หมู่ 3

นายฉลวย แหว่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 3

นางแหม๋ว ใจชอบ
ส.อบต. หมู่ 4

นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์
ส.อบต. หมู่ 5

นายพจนารถ สีสังข์
ส.อบต. หมู่ 5

นางช้อ ไชยรัมย์
ส.อบต. หมู่ 6

นางละมุล เฉื่อยกลาง
ส.อบต. หมู่ 6

นายสมชัย เคนไธสง
ส.อบต. หมู่ 7

นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก
ส.อบต. หมู่ 7

นายปรีชา ราชสุช
ส.อบต. หมู่ 8

นางฉลาม มนุษย์ชาติ
ส.อบต. หมู่ 9

นายประจักร ผัดครบุรี
ส.อบต. หมู่ 9

นายกล่อม คับงูเหลือม
ส.อบต. หมู่ 10

นายเมา ขุมหิรัญ
ส.อบต. หมู่ 11

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายจักรพงค์ เรืองประคำ�
ส.อบต. หมู่ 10

นายวิชาญ ปาปะเก
ส.อบต. หมู่ 11

สระตะเคียนสาร

5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นายสายันต์ เสริมสิริอำ�พร
ส.อบต. หมู่ 12

นายสำ�ลี วุทธา
ส.อบต. หมู่ 13

นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร
ส.อบต. หมู่ 12

นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
ส.อบต. หมู่ 14 		

นางจำ�เรียง เรืองวิเศษ
ส.อบต. หมู่ 14

นางสาวบัวริม ยี่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 13

นางบัวลอย แหล่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 15

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
นายสวงค์ เกิดมงคล
ปลัด อบต.สระตะเคียน

นายวีรชัย สงวนรัมย์
รองปลัด อบต.สระตะเคียน

นายเชิดศิลป์ ใสสะอาด
หัวหน้าสำ�นักปลัด อบต.

นายวงสถิตย์ สมสูง
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

นายวีรชัย สงวนรัมย์
รองปลัด อบต.สระตะเคียน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

66 สระตะเคี
สระตะเคียยนสาร
นสาร

				
				

นายธวัชชัย อังกระโทก
ผอ.กองช่าง

นางรินดา ถ้ำ�กลาง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

นางสาวสุภาพร แทนคำ�
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

สรุ
สรุปปผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงานประจำ�ปี
ิงานประจำ�ปีงบประมาณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

ฝ่าย
บริหาร

ฝ่าย
นิติบัญญัติ

นายก
อบต.

ประธาน
สภา อบต.

รองนายก
อบต.
1

เลขานายก
อบต.

รองประธาน
สภา อบต.

รองนายก
อบต.
2
ปลัด
อบต.

เลขานุการ
สภา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

สมาชิก
สภา
อบต.

รองปลัด
อบต.

สำ�นัก
ปลัด อบต.

กอง
คลัง

กอง
ช่าง

กองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

สระตะเคียนสาร
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

			

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
5. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
ประวัติความเป็นมา

ตำ�บลสระตะเคียน เป็นชื่อของบ้านสระตะเคียน ตำ�บลสระตะเคียน ประวัติความเป็นมาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่
ประมาณ 200 ปี ความหมายในการตั้งหมู่บ้านคือ มีหนองน้ำ�ขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นตะเคียนขนาดใหญ่จำ�นวนมาก  
คนสมัยนั้นจึงตั้งชื่อ “บ้านสระตะเคียน” เดิมตำ�บลสระตะเคียนขึ้นกับอำ�เภอปักธงชัยประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านเสิงสาง บ้านสระตะเคียน บ้านกุดโบสถ์ และบ้านสระประทีป ซึ่งต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกิ่งอำ�เภอแชะ ของอำ�เภอ
กระโทก (อำ�เภอโชคชัยในปัจจุบัน) ซึ่งต่อมา กิ่งอำ�เภอแชะ ได้ยกฐานะเป็นอำ�เภอครบุรี ตำ�บลสระตะเคียนจึงได้ขึ้นการ
ปกครองกับอำ�เภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามลำ�ดับ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ยกฐานะตำ�บลสระตะเคียน เป็นกิ่งอำ�เภอเสิงสาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และวันที่ 25 มีนาคม 2522 ได้ยกฐานะเป็น อำ�เภอเสิงสาง
วันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำ�บล ตามมาตา 40 และ
มาตรา 41 เรื่องพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537  ให้จัดสภาตำ�บลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล  ในลำ�ดับที่ 610

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4  บ้านโคกไม้ตาย  ตำ�บลสระตะเคียน  
อำ�เภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30330     เบอร์โทรศัพท์  0 –4445 –7286  
ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำ�เภอเสิงสาง 6  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ     จดตำ�บลเสิงสาง  อำ�เภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้          จดตำ�บลบ้านราษฎร์  อำ�เภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  และ อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก จดตำ�บลกุดโบสถ์  อำ�เภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก     จดตำ�บลโนนสมบูรณ์ อำ�เภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ประมาน   273  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาน  170,887     ไร่

8 สระตะเคียนสาร
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ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำ�บลสระตะเคียน  เป็นพื้นที่ดอนและราบลุ่มบางส่วน  
พื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1  บ้านสระ-ตะเคียน  และหมู่ที่ 8  บ้านใหม่  พื้นที่จะติด
กับอุทยานแห่งชาติทับลาน  มีลำ�น้ำ�ธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ  “ลำ�มาศ “ ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
270  - 340  เมตร  พื้นที่ป่าทั้งหมด   86,000   ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - เดือนมิถุนายน  สภาพอากาศแห้งแล้งแต่ไม่รุนแรงมากนัก  
เนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติทับลาน   อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน  - เดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
้
เฉลี่ยนำ�ฝน  1011.82 มม/ม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  - เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนแผ่ปกคลุม  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  อุณหภูมิต่ำ�สุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

ตำ�บลสระตะเคียน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน
ผู้ปกครอง
นายสมภูมิ  ซึมกระโทก
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน
ผู้ปกครอง
นายรุ่งเรือง  ใหญ่กระโทก
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง
ผู้ปกครอง
นายพนัน  สูบกระโทก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย
ผู้ปกครอง
นายสนม  นิยมญาติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไข่น้ำ�
ผู้ปกครอง
นายทิม  นิลพรหมมา  
หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัวนอน
ผู้ปกครอง
นายเอื้อ  ละเอียดตะขบ  
หมู่ที่ 7 บ้านบุงิ้ว
ผู้ปกครอง
นายสมนึก  ชุมกระโทก
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่
ผู้ปกครอง
นายเชน  แซ่ลี้
หมู่ที่ 9 บ้านคลองศรีสุข
ผู้ปกครอง
นายณรงค์  ลองกระโทก
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
ผู้ปกครอง
นายแสง  ปุราชะธัมมัง
หมู่ที่ 11 บ้านสันตินิมิตร
ผู้ปกครอง
นายชนก  รำ�พรรณนิยม
หมู่ที่ 12 บ้านหนองใหญ่
ผู้ปกครอง
นายประเสริฐ เสริมสิริอำ�พร
หมู่ที่ 13 บ้านสันติพัฒนา
ผู้ปกครอง
นายสถาพร  โยกระโทก      
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยเตยพัฒนา
ผู้ปกครอง
นายรักแดน  ญาติกระโทก
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่คูเมือง
ผู้ปกครอง
นายสามชัย  สามกระโทก
กำ�นันตำ�บลสระตะเคียน
นายเชน แซ่ลี้
สารวัตรกำ�นัน
นายบุญผัน แสงดา นางพยอม มากพูน
แพทย์ประจำ�ตำ�บล
นายไวพจน์ ซึมกระโทก
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ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กำ�นันตำ�บลสระตะเคียน      
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

สระตะเคียนสาร
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ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน อำ�เภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำ�ดับที่		
1
2
3
4
5
6

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
จำ�นวนเงิน
คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
		
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล
			

รวม		

11.98
1.02
0.08

3,936,992.00
64,370.00
27,706,347.41
30,930.00
371,337.00
4,372,000.00

10.79
0.18
75.95
0.08
1.02
11.98

36,481,976.41

100.00

10.79
0.18

75.95

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

10
10 สระตะเคี
สระตะเคีย
นสาร
10
สระตะเคี
ยยนสาร
นสาร

				
				
				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล
สรุ
สรุป
ผลการปฏิบ
ิงานประจำ�ปีงงบประมาณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
สรุ
ปปผลการปฏิ
ผลการปฏิ
บบัต
ัตัติงิงานประจำ�ปี
านประจำ�ปี
บประมาณ
พ.ศ.
2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (สายจากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์-บ้านนายณรงค์ โสมกูล)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (เชื่อมบ้านโคกไม้ตาย-บ้านโคกวัวนอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ�)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (สายจากบ้านนายพัสดุถึงบ้านนายเด่น)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (สายจากนางเสียมถึงบ้านนายสามิต)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ� หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนางเบญจลักษณ์-หน้าบ้านนายพาน
เคนหนองเดิ่น)
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านายชูชาติ-บ้านนายสะท้อน)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายจากซอยบ้านนายร่วม-คลองส่งน้ำ�)

8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 (บ้านบุงิ้ว-อ่างเก็บน้ำ�)

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากคลองพรม-บุลื่น)

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านบุงิ้ว-ถนนดำ�ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

12 สระตะเคียนสาร
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11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 (จากไร่นางคำ�ปั่น-เขตตำ�บลโนนสมบูรณ์เป็นบางจุดที่เสียหาย)

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (สายจากบ้านนายสนธยา)

13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายจากบ้านนายปรีชา-คลองส่งน้ำ�)

14. โครงการเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. จำ�นวน2แห่ง (ศพด.โคกสูง-บุงิ้วโคกไม้งาม
-โคกวัวนอน)

15. ติดตั้งรางน้ำ�ฝน รอบตัวอาคารเรียน (ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระตะเคียนสาร

13

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ “รักษ์น้ำ� รักป่า รักษาแผ่นดิน”

โครงการทำ�แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ฯ

โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันและกำ�จัดโรคและแมลงศัตรูพืชฯ

14 สระตะเคียนสาร

				

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมการทำ�น้ำ�หมักจากมูลสุกรศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ (เลี้ยงโค)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระตะเคียนสาร

15

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

โครงการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2563

โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน

16 สระตะเคียนสาร

				

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดทำ�แผนงานโครงการอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ�เสียชีวิตประชาชน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระตะเคียนสาร

17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทำ�หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสานาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ

18 สระตะเคียนสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

โครงการกำ�จัดของเสียอันตรายจากชุมชน
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สระตะเคียนสาร

19

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำ�บล ฯ

การประชุมสภาอบต.สระตะเคียน

โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน

20 สระตะเคียนสาร

				

โครงการจัดทำ�เอกสารวารสารและสือ่ ประชาสัมพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระตะเคียนสาร

21

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

22 สระตะเคียนสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท.

โครงการจัดตั้งศูนย์อำ�นวยความปลอดภัยทางถนน (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563)

โครงการฝึกอบรมจิตชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระตะเคียนสาร

23

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน อำ�เภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีรายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายจริง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		

ประเภทรายได้

งบประมาณที่ตั้งไว้

รวมแต่ต้นปี

+
-

สูงกว่าประมาณการ
ต่ำ�กว่าประมาณการ

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
							
1. หมวดภาษีอากร								
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบำ�รุงท้องที่
1.3 ภาษีป้าย
38,000.00
31,934.00
6,066.00 		
1.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
100,000.00
74,468.10
-25,531.90 		
		
รวมหมวดนี้
138,000.00
106,402.10
-31,597.90 		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		
- 					
    2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
          1,000.00
                      654.00
          -          -346.00
    2.2  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ
          100.00
       20.00
          -          -80.00
    2.3  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
       
          500.00
                     1,120.00
         +           620.00
    2.4  ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ
           -                                                              -              2.5  ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายจราจรทางบก                                          1,200.00
                     100.00
         -          -1,100.00
    2.6  ค่าปรับการผิดสัญญา
                                                        50,000.00                      6,800.00
         -          -43,200.00
    2.7  ค่าปรับอื่น  ๆ                                                                        -                                      20.00
         +          20.00
    2.8  ค่าใบอนุญาตรับทำ�/เก็บ/ขน/กำ�จัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย                           15,000.00                      6,000.00
         -          -9,000.00
    2.9  ค่าใบอนุญาตฯ  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                          30,000.00                      17,559.00
         -12,441.00
    2.10  ค่าใบอนุญาตจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                           4,400.00
                     4,000.00
         -400.00
    2.11  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
                                         7,000.00
                     6,300.00
         -              -700.00
    2.12  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                          200.00
                     280.00
         +           80.00
    2.13  ค่าใบอนุญาตอื่น  ๆ
                                                        -                                                             -          รวมหมวดนี้
109,400.00
42,853.00
-66,547.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน								
    3.1  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                         1,500.00
                                              -          -1,500.00
    3.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                         400,000.00                      505,127.02
         +          105,127.02
		
รวมหมวดนี้
401,500.00
505,127.02
103,627.02 		
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
    4.1  ค่าขายแบบแปลน
                                                        1,500.00
                                              -          -1,500.00
    4.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ
                                                        200,000.00                      129,880.00
         -          -70,120.00
		
รวมหมวดนี้
201,500.00
129,880.00
-71,620.00 		
5. หมวดรายได้จากทุน 							
    5.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                         1,000.00
                                              -          -1,000.00
		
รวมหมวดนี้
1,000.00
-1,000.00 		
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
1. หมวดภาษีอากร 							
    1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
                          800,000.00                      814,547.05
         +          14,547.05
    1.2  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.กำ�หนดแผน                                          11,100,000.00
      10,292,634.03          -          -807,365.97
    1.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9 ตามพ.ร.บ.จัดสรร
                          5,600,000.00                      5,066,624.64
         -          -533,375.36
    1.4  ภาษีธุระกิจเฉพาะ
                                                        265,000.00                      293,218.67
         +          28,218.67
    1.5  ภาษีสรรพสามิต                                                                        9,564,100.00                      8,846,067.49
         -          -718,032.51
    1.6  ค่าภาคหลวงแร่                                                                        135,000.00                      139,247.17
         +          4,247.17
    1.7  ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม
                                                        75,000.00                      78,505.00
         +          3,505.00
    1.8  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
                          6,500.00
                     6,053.20
         -          -446.80
    1.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน
                          600,000.00                      180,561.00
         -          -419,439.00
    1.10  ภาษีจัดสรรอื่น  ๆ
                                                        3,000.00
                     4,141.90
         +         1,141.90
		
รวมหมวดนี้
28,148,600.00
25,721,600.15
-2,426,999.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
1. หมวดเงินอุดหนุน 							
     เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                        33,000,000.00
      33,317,893.00          +          317,893.00
    1.1  ตามอำ�นาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ�
                                                   10,176,388.00
    1.2  เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม  ผดด.
                                                    2,278,260.00
    1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน  ศพด.
                                                                   605,580.00
    1.4 ค่าเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
                                                                       1.5  เบี้ยยังชีพคนชรา
                                                                                                 11,695,200.00
    1.6  เบี้ยยังชีพผู้พิการ
                                                                                                 3,206,400.00
    1.7  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
                                                                                  104,000.00
    1.8  ค่าอาหารเสริม(นม)  รร.
                                                                                  1,988,816.00
    1.9  ค่าอาหารเสริม(นม)  ศพด.
                                                                                  175,330.00
    1.9  ค่าอาหารกลางวัน  ร.ร.
                                                                                  4,245,700.00
   1.10  ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.
                                                                                  329,400.00
   1.11 โครงการพระราชดำ�ริด้านสาธารณสุข
                                                                          1.11.1 ค่าสำ�รวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
                                                    18,330.00
       1.11.2 ขับเคลี่อนโครงการสัตว์ปลลอดโรคฯ
                                                                   91,650.00
       1.11.3 โครงการด้านสาธารณสุข
                                                                   280,000.00
รวมหมวดนี้
33,000,000.00
35,195,054.00
317,893.00 		
เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์ 							
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ�หน้ากากอนามัย
                                                    44,181.00
         44,181.00
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV
                                                                   122,800.00
         122,800.00
3.เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
                                                                            รวมหมวดนี้
166,981.00 		
166,981.00		

24 สระตะเคียนสาร

รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

62,000,000.00

				

61,867,897.27

-

132,102.73
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โอนเพิ่ม/ลด
จ่ายจริง
บวก
+
แต่ต้นปี
ลบ
รายจ่ายงบกลาง										
แผนงานงบกลาง(00410)										
งานงบกลาง(00411) 									
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือ

1.  งบกลาง(51100000)
    1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(5110300)                             220,000.00
                         179,396.00          40,604.00
    1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                           15,000.00
          8,520.00
         6,480.00
    1.3  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(5110700)                                                           12,104,400.00
          11,320,200.00          784,200.00
    1.4  เบี้ยยังชีพผู้พิการ(5110800)                                                           3,504,000.00
          3,207,200.00          296,800.00
    1.5  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(5110900)
                           132,000.00
          104,000.00          28,000.00
2.  ประเภทเงินสำ�รองจ่าย(5111000)                                                          650,260.00
          543,100.00         107,160.00
3.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน(5111100)
                                                        -                         3.1 โครงการจัดตัง้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที  ่ อบต.สระตะเคียน    290,000.00
           290,000.00               3.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำ�เหน็ญบำ�นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น             290,000.00
           290,000.00          รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
17,205,660.00 		
15,942,416.00
1,263,244.00
งบบุคลาการ(52000000)										
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)										
งานบริหารทั่วไป(00111)										
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(52100000)
									
1.  ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก  อปท.(5210100)                            532,080.00
          532,080.00          2.  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งนายก/รองนายก(5210200)             45,600.00
          45,600.00
         3.  ปรเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนาย  อปท.(5210300)
            45,600.00
          45,600.00
         4.  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อปท.(5210400)                            90,720.00
          90,720.00
         5.  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท.(5210600)                            2,702,760.00
          2,612,040.00          90,720.00
รวมแผนงาน/งาน/หมวดนี้
3,416,760.00 		
3,326,040.00
90,720.00 		
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ�)(52200000)										
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)										
งานบริหารทั่วไป(00111)
									
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           3,228,600.00
   -17,750.00        3,006,199.00          204,651.00
2.  ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำ�บล(5220200)
            96,240.00
   17,750.00         112,158.00          1,832.00
3.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                            168,000.00
                         168,000.00          4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          504,425.00
             442,594.00          61,831.00
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)
                           60,000.00
             58,479.00
         1,521.00
รวมงานนี้
4,057,265.00
3,787,430.00
269,835.00
งานบริหารงานคลัง(00113)										
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           1,332,000.00
   -35,060.00        948,391.00          348,549.00
2.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                            42,000.00
          -                         42,000.00
3.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ�(5220500)
                                          212,760.00
                          209,040.00             3,720.00
4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          440,700.00
   60.00           440,760.00          5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)
                           48,000.00
          48,000.00
         รวมงานนี้
2,075,460.00
-35,000.00
1,646,191.00
394,269.00 		
แผนงานการศึกษา(00210)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)										
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           2,054,760.00
          1,656,600.00          398,160.00
2.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                            42,000.00
          -                         42,000.00
3.  ประเภทเงินวิทยฐานะ(5220400)                                                          268,800.00
          84,000.00
         184,800.00
4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          1,468,440.00
          1,251,378.00          217,062.00
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)
                           96,000.00
           90,891.00          5,109.00
		
รวมงานนี้
3,930,000.00 		
3,082,869.00
847,131.00 		
แผนงานสาธารณสุข(00220)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 									
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           577,200.00
          408,468.00          168,732.00
2.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                            42,000.00
          42,000.00
         3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          350,000.00
          342,960.00          7,040.00
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)
                           24,000.00
          24,000.00
         รวมงานนี้
993,200.00 			
817,428.00
175,772.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)
									
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           540,700.00
          487,794.00          52,906.00
2.  ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำ�บล(5220200)
            8,280.00
          8,280.00
         -   
3.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                            42,000.00
          42,000.00
         4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          361,000.00
          202,526.00          158,474.00
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(5220800)
                           15,000.00
          10,140.00
         4,860.00
		
รวมงานนี้
966,980.00 			
750,740.00
216,240.00
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
									
  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                           818,880.00
          448,920.00          369,960.00
  2.  ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำ�บล(5220200)             36,000.00                                           -                          36,000.00
  3.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                           42,000.00
           42,000.00              4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                          616,560.00
                          605,520.00           11,040.00
  5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)                            96,000.00
           73,320.00           22,680.00
			
รวมงานนี้
1,609,440.00 		
1,169,760.00
439,680.00
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ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

โอนเพิ่ม/ลด
บวก
+
ลบ
-

จ่ายจริง
แต่ต้นปี

งบประมาณ
คงเหลือ

แผนงานการเกษตร(00320)										
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)										
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำ�บล(5220100)
                              562,200.00
            352,740.00             209,460.00
2.  ประเภทเงินประจำ�ตำ�แหน่งพนักงานส่วนตำ�บล(5220300)                               42,000.00
            42,000.00             3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)
                                             482,400.00
            478,800.00             3,600.00
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)
                              54,720.00
            40,620.00             14,100.00
		
รวมงานนี้
1,141,320.00 		
914,160.00
227,160.00
รวมหมวดนี้ทุกแผนงาน/ทุกงาน
14,773,665.00
-35,000.00
12,168,578.00
2,640,087.00
งบดำ�เนินการ(5300000)										
หมวดค่าตอบแทน(5310000)										
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)										
งานบริหารทั่วไป(00111)
									
1.  ประเภทเงินประโชยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
                              540,000.00
   450,000.00          971,900.00             18,100.00
2.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ(5310300)                               5,000.00
             -                            5,000.00
3.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              55,000.00
            36,328.25             18,671.75
			
รวมงานนี้
600,000.00
450,000.00
1,008,228.25
41,771.75 		
งานบริหารงานคลัง(00113)		
                                                                         -                  
1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(5310100)
200,000.00
            141,900.00             58,100.00
2.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              27,600.00
            11,500.00             16,100.00
			
รวมงานนี้
227,600.00 		
153,400.00
74,200.00 		
แผนงานการศึกษา(00210)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 									
1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              30,000.00
            27,060.00             2,940.00
2.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(5310100)
         +    8,000.00             7,200.00             800.00
			
รวมงานนี้
30,000.00 		
8,000.00
34,260.00
3,740.00
แผนงานสาธารณสุข(00220)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)										
1.  ประเภทค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                              144,000.00
            -                            144,000.00
2.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ(5310300)                               10,000.00
            -                            10,000.00
3.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              10,000.00
            2,756.75             7,243.25
			
รวมงานนี้
164,000.00 		
2,756.75
161,243.25 		
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)		
							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(5310300)                               5,000.00
            -                            5,000.00
2.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)                                              10,000.00
             2,400.00             7,600.00
			
รวมงานนี้
15,000.00 		
2,400.00
12,600.00 		
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
									
1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              10,000.00
            8,150.00             1,850.00
			
รวมงานนี้
10,000.00 			
8,150.00
1,850.00
แผนงานการเกษตร(00320)									
งานส่งเสริมการเกษตร(00321) 					 			
1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)
                              10,000.00
            3,670.00             6,330.00  
รวมงานนี้
10,000.00 			
3,670.00
6,330.00
รวมหมวดนี้ทุกแผนงาน/ทุกงาน
1,056,600.00
458,000.00
1,212,865.00
-614,265.00
หมวดค่าใช้สอย(5320000)										
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)										
งานบริหารทั่วไป(00111)
									
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)
    1.1  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
              78,000.00
            78,000.00                 1.2  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  ในการจัดทำ�สิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากำ�จัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี
ตามคำ�พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้อง
กับรายจ่ายประเภทนี้                                                                            138,000.00
   -15,000.00          48,799.00             74,201.00
    1.3  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ                               78,000.00
   78,000.00           -          
    1.4  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                             42,000.00
   42,000.00           2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(5320200)
                                           -                                2.1  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
                              15,000.00
            480.00
           14,520.00
    2.2  ค่ารับรองการประชุม
                                                            25,000.00
            22,015.00             2,985.00
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ(5320300)
-                                3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
ค่าพวงมาลา ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาและการฝึกอบรม
               250,000.00
    20,000.00          255,132.00            14,868.00
    3.2  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
                                             15,000.00
                           13,030.00            1,970.00
    3.3  โครงการจัดทำ�เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
                              50,000.00
            48,500.00            1,500.00
    3.4  ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น                600,000.00                   -508,500.00        -                            91,500.00
    3.5  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมพนักงานส่วนตำ�บลฯ                30,000.00
                           29,942.00            58.00
4. ประเภทค่าบำ�รุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)
                              50,000.00
            29,471.49            20,528.51
			
รวมงานนี้
1,371,000.00
-503,500.00
645,369.49
222,130.51
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ประเภทรายจ่าายย
ประเภทรายจ่

งบประมาณ
งบประมาณ
อนุมมัตัติิ
อนุ

โอนเพิ่ม่ม/ลด
/ลด
โอนเพิ
บวก
บวก
++
ลบ
ลบ
--

ยจริงง
จ่จ่าายจริ
แต่ตต้น้นปีปี
แต่

งบประมาณ
งบประมาณ
คงเหลืออ
คงเหลื

งานบริหารงานคลัง(00113)								
		
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)
1.1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการจัดทำ�สิ่งของ ค่าถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม เย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ
                                                            10,000.00
            4,455.00            5,545.00
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ(5320300)
                                                                             2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา หรือการศึกษาอบรมต่างๆฯลฯ
100,000.00
            62,000.00            38,000.00
    2.2  โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
               200,000.00
            200,000.00                1.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
                              50,000.00
            49,700.00            300.00
3. ค่าบำ�รุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)
                             15,000.00
            6,080.00            8,920.00
			
รวมงานนี้
375,000.00 		
322,235.00
52,765.00 		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)										
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)										
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)
    
    1.1  โครงการจัดตั้งศูนย์อำ�นวยความปลอดภัยทางถนน                               20,000.00
   -5,000.00            3,880.00            11,120.00
    1.2  โครงการชุมนุมสวนสนามและบำ�เพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร.                30,000.00
   -30,000.00          -                                1.3. โครงการบ้านเมืองน้าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ                30,000.00
            -                           30,000.00
    1.4  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด                                              65,000.00
   -65,000.00          -                               1.5  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)                150,000.00
            -                           150,000.00
    1.6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาฯ
                                                       +    100,000.00         43,681.20            56,318.80
		
รวมแผนงาน/งานนี้
295,000.00
47,561.20
247,438.80 		
แผนงานการศึกษา(00210)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)										
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)
    1.1  ค่าจ้างเหมาบริการผูป้ ระกอบอาหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดอบต.สระตะเคียน
450,000.00
            450,000.00                1.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำ�ความสะอาด(ภารโรง)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด  อบต.สระตะเคียน  จำ�นวน  5  ศูนย์
                                             156,000.00
            156,000.00            2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  ๆ(5320300)
                                                                                        -                                2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าลงทะเบียนในการอบรม
สัมมนา ฯลฯ
                                                                            150,000.00
            46,400.00            103,600.00
3. ค่าบำ�รุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)                                              100,000.00
            37,262.30            62,737.70
			
รวมแผนงาน/งานนี้
856,000.00 		
689,662.30
166,337.70 		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 									
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)
    
    1.1  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำ�ปี  2562                               85,000.00
            72,333.00            12,667.00
    1.2 โครงการนิทรรศการผลงานของหนู
                                             20,000.00
            -                           20,000.00
    1.3  โครงการประเมินพัฒนการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               30,000.00
            -                           30,000.00
    1.4  โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ
                              70,000.00
            54,905.00            15,095.00
    1.5  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่ง
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
                                                                         -                                 1.5.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข(446,840.-)                                               446,840.00
            392,160.00            54,680.00
-หักผลักส่งค่าอาหารกลางวัน
                                                                         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  
                                                         41,400.00
              -หักผลักส่งวัสดุการศึกษารายหัว-ต่อคน/ปี
                                                        - หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว   
                                                                        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย
                                                          -  
              - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก
                                                        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน
                                         - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก
                         - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ
                        - เงินอุดหนุนสำ�หรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ศพด.ของอปท.
          1.5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่(237,240.-)
237,240.00
218,110.00
19,130.00
               -หักผลักส่งค่าอาหารกลางวัน
               -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา
21,600.00
               -หักผลักส่งวัสดุการศึกษารายหัว-ต่อคน/ปี
                                                        - หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว
                                                                        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย
                                                                        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก
                                                         - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน
                                          - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                         - หักผลักส่งโครงการเยีย่ มบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก
                           - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ
                           - เงินอุดหนุนสำ�หรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ศพด.ของอปท.
             -
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ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

โอนเพิ่ม/ลด
บวก
+
ลบ
-

จ่ายจริง
แต่ต้นปี

งบประมาณ
คงเหลือ

         1.5.3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่(586,120.-)
               586,120.00
             536,750.00             49,370.00
              -หักผลักส่งค่าอาหารกลางวัน
                                                                         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา
                                                                          57,600.00
              -หักผลักส่งวัสดุการศึกษารายหัว-ต่อคน/ปี
                                                          - หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว
                                                                         - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก
                                                          - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน
                                           - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                          - หักผลักส่งโครงการเยีย่ มบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก
                           - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ
                           - เงินอุดหนุนสำ�หรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ศพด.ของอปท.
                       1.5.4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว(260,080.-)                               260,080.00
             242,340.00             17,740.00
               -หักผลักส่งค่าอาหารกลางวัน
                                                                          -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา
                                                          23,400.00
               -หักผลักส่งวัสดุการศึกษารายหัว-ต่อคน/ปี
                                                          - หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว
                                                                         - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย
                                                                         - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก
                                            -                 
              - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน
                                           - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                          - หักผลักส่งโครงการเยีย่ มบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก
                            - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ
                            - เงินอุดหนุนสำ�หรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ศพด.ของอปท.
                        1.5.5.  ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน(235,140.-)                235,140.00
             206,100.00             29,040.00
               -หักผลักส่งค่าอาหารกลางวัน
                                                                          -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา
                                                           20,700.00
               -หักผลักส่งวัสดุการศึกษารายหัว-ต่อคน/ปี
                                                          - หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว
                                                                         - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย
                                                                         - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก
                                                          - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน
                                           - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                          - หักผลักส่งโครงการเยีย่ มบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก
                            - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ
                            - เงินอุดหนุนสำ�หรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ศพด.ของอปท.
              รวมแผนงาน/งานนี้
1,970,420.00 		
1,722,698.00
247,722.00
งานศึกษาไม่กำ�หนดระดับ(00214)				
- 						
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(5320300)
                                                                                             1.1  โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำ�บลสระตะเคียน                               10,000.00
             9,991.00             9.00
รวมแผนงาน/งานนี้
10,000.00 			
9,991.00
9.00
แผนงานสาธารณสุข(00220)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)										
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)										
    1.1 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าสิ่งพิมพ์หรือจัดทำ�
เอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ
                                                             48,340.00
             30,396.56             17,943.44
    1.2  โครงการสำ�รวจข้อมูลจำ�นวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
                                              20,000.00
             9,165.00             10,835.00
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (5320300)
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมในการประชุม สัมมนา
และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมต่างๆ
                                             50,000.00
            -                            50,000.00
   2.2 โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                                              800,000.00
             692,380.00             107,620.00
   2.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                              200,000.00
             138,577.20             61,422.80
   2.4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ                               100,000.00
             95,825.00             4,175.00
3. ค่าบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)                                              80,000.00
             28,372.03             51,627.97
			
รวมแผนงาน/งานนี้
1,298,340.00 		
994,715.79
303,624.21 		
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)										
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)										
   1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดทำ�สิ่งของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
                                             5,000.00
            -                            5,000.00
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ(5320300)
                                                                                            2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าลง
ทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำ�เป็น
และเกี่ยวข้อง
                                                                           50,000.00
            -                            50,000.00
  2.2 โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 15,000.00
           10,100.00             4,900.00
  2.3 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร
                                             20,000.00
           19,855.00             145.00     

28 สระตะเคียนสาร

				

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คงเหลืออ
คงเหลื

  2.4 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (อาชีพ ระยะสั้น)
                              20,000.00
           17,721.00             2,279.00
  2.5 โครงการพัฒนาผู้นำ�กิจการสภาเด็กและเยาวชน
                              35,000.00
           9,500.00
            25,500.00
  2.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ      30,000.00
            24,785.00             5,215.00
  2.7 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำ�บลสระตะเคียน
15,000.00
            12,710.00             2,290.00
3.ค่าบำ�รุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                             10,000.00
            5,320.00             4,680.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
200,000.00
99,991.00
100,009.00 		
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)										
1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)										
   1.1ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและรับรองแบบก่อสร้างจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
สำ�หรับนิติบุคคล หรือบุคคลภภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
               100,000.00
   130,000.00         200,000.00             30,000.00
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ(5320300)
                                                                                           2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ                               40,000.00
   -30,000.00          600.00
            9,400.00
3. ประเภทค่าบำ�รุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)                               40,000.00
   50,000.00           82,445.00             7,555.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
180,000.00
+ 150,000.00
283,045.00
46,955.00 		
งานกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)										
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ(5320300) 									
    1.1  โครงการกำ�จัดของเสียอันตรายจากชุมชน                                              20,000.00
                           16,000.00             4,000.00
    1.2  โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม                                              30,000.00
            -                            30,000.00
    1.3  โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ                                              50,000.00
           14,930.00             35,070.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
100,000.00 		
30,930.00
69,070.00 		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)										
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน(00252)										
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ(5320300) 									
    1.1  โครงการ  อบต.สระตะเคียน  พบปะประชาชน  
                              10,000.00
            9,970.00             30.00
    1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุน
ให้ความรู้ในการจัดทำ�แผนหมู่บ้าน                                                             30,000.00
            20,195.00             9,805.00
รวมแผนงาน/งานนี้
40,000.00 			
30,165.00
9,835.00 		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)										
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)										
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (5320300) 									
    1.1  โครงการกีฬาสัมพันธ์”สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 22                              200,000.00
            197,400.65             2,599.35
                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้
200,000.00 		
- 197,400.65
2,599.35 		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)										
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (5320300)										
  1.1 โครงกการประเพณีสงกรานต์                                                             10,000.00
            -                            10,000.00
  1.2 โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน
                              10,000.00
            9,430.00             570.00
  1.3 โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน                25,000.00
           17,330.00             7,670.00
  1.4 โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำ�ปี 2563                               20,000.00
           -                            20,000.00
  1.5 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
                                              10,000.00
  -8,000.00                          2,000.00
                                                                                                        -                            รวมแผนงาน/งานนี้
75,000.00
-8,000.00
26,760.00
40,240.00 		
แผนงานการเกษตร(00320)										
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)										
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (5320300) 									
    1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                40,000.00
             4,032.00            35,968.00
    1.2  โครงการรักษ์น้ำ� รักป่า รักแผ่นดิน
                                              20,000.00
             16,330.00            3,670.00
    1.3  โครงการดูแลและบำ�รุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน
30,000.00
             -                           30,000.00
    1.4  โครงการทำ�แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล
                10,000.00
             3,500.00            6,500.00
    1.5.  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำ�จัดโรคแมลงศัตรูพืช
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล
                               20,000.00
             19,520.00            480.00
    1.6 โครงการสนับสนุนการดำ�เนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี                                                                             10,000.00
             -                           10,000.00
    1.7  โครงการอบรมการทำ�น้ำ�สกัดจากมูลสุกร                                               20,000.00
             15,470.00            4,530.00
    1.8 โครงการอบรมการสาธิตการทำ�ปุ๋ยหมัก”สูตรพระราชทาน” สมเด็จพระ
กิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
                30,000.00
             -                           30,000.00
   1.9 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                               20,000.00
             9,550.00            10,450.00
2. ประเภทค่าบำ�รุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)
25,000.00 		
6,800.00
18,200.00 		
			
รวมแผนงาน/งานนี้
225,000.00
75,202.00
149,798.00
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
7,195,760.00
-361,500.00
5,175,726.43
1,658,533.57
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ประเภทรายจ่
ประเภทรายจ่าายย

งบประมาณ
งบประมาณ
อนุ
อนุมมัตัติ ิ

โอนเพิ
โอนเพิ่ม่ม/ลด
/ลด
บวก
++
บวก
ลบ
-ลบ

จ่จ่าายจริ
ยจริงง
แต่
แต่ตต้น้นปีปี

งบประมาณ
งบประมาณ
คงเหลื
คงเหลืออ

หมวดค่าวัสดุ(5330000)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)										
งานบริหารงานทั่วไป(00111)										
1.  ประเภทวัสดุสำ�นักงาน(5330100)                                                              100,000.00
             54,637.00            45,363.00
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)
                                              10,000.00
                         10,000.00
3.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(5330300)
                                               40,000.00                  30,000.00             65,496.40            4,503.60
4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)                                               30,000.00
             11,000.00            19,000.00
5.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)                                                300,000.00
             175,590.20            124,409.80
6.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)                                                5,000.00
             -                           5,000.00
7.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
                                                             150,000.00
             148,800.00            1,200.00
8.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                              50,000.00
   15,000.00            57,000.00            8,000.00
9.  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
                                                             10,000.00
                         10,000.00
10.  ประเภทวัสดุอื่นๆมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ� อุปกรณ์อะไหล่ฯ(5332000)
                5,000.00
                          5,000.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
700,000.00
45,000.00
512,523.60
232,476.40 		
งานบริหารงานคลัง(00113)
									
1.  ประเภทวัสดสำ�นักงาน(5330100)                                                              40,000.00
             39,925.90            74.10
2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                              40,000.00
   35,000.00            75,000.00             รวมแผนงาน/งานนี้
80,000.00
35,000.00
114,925.90
74.10 		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)									
1.  ประเภทวัสดุสำ�นักงาน(5330100)                                                              50,000.00
              49,668.00             332.00
2.  ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)(5330400)
                                                                            -  สำ�หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                              352,581.00
             336,715.40            15,865.60
     -  สำ�หรับโรงเรียน                                                                             1,818,474.00
             1,706,910.78           111,563.22
3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                              55,000.00
             54,670.00            330.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
2,276,055.00 		
2,147,964.18
128,090.82 		
งานศึกษาไม่กำ�หนดระดับ(00214)		
								
1.วัสดุโษณาและเผยแพร่(5331100)                                                              10,000.00
             -                           10,000.00
รวมแผนงาน/งานนี้
10,000.00
10,000.00 		
แผนงานสาธารณสุข(00220)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 									
1.  ประเภทวัสดุสำ�นักงาน(5330100)                                                              30,000.00
             18,463.00            11,537.00
2.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(5330900)
                               15,000.00
             14,980.00            20.00
3.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)                                               20,000.00
             8,610.00            11,390.00
4.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                              45,000.00
             36,000.00            9,000.00
รวมแผนงาน/งานนี้
110,000.00
78,053.00
31,947.00 		
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)				
						
1.  ประเภทวัสดสำ�นักงาน(5330100)                                                              20,000.00
             14,360.00            5,640.00
2.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)                                               5,000.00
                             -                           5,000.00
3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
                                              15,000.00
             15,000.00             		
รวมแผนงาน/งานนี้
40,000.00 		
29,360.00
10,640.00 		
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
									
1.  ประเภทค่าวัสดุสำ�นักงาน(5330100)
                                              20,000.00
             7,073.00            12,927.00
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)
                                              150,000.00                  -50,000.00           99,208.26            791.74
3.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง(5330600)                                                              400,000.00          -    -100,000.00          266,449.89             33,550.11
4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)                                               30,000.00
             19,168.80            10,831.20
5.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                              30,000.00
                         30,000.00
รวมแผนงาน/งานนี้
630,000.00
- -150,000.00
391,899.95
88,100.05 		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)								
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)						
				
1.  ประเภทวัสดุกีฬา(5331300)
                                                             100,000.00
             99,838.00            162.00
รวมแผนงาน/งานนี้
100,000.00 		
99,838.00
162.00 		
แผนงานการเกษตร(00320)										
งานส่งเสริมการเกษตร(00321) 									
1.  ประเภทวัสดุสำ�นักงาน(5330100)                                                             10,000.00
             6,307.00            3,693.00
2.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)                                              20,000.00
             -                           20,000.00
3.  ประเภทวัสดุการเกษตร(5331000)
                                             30,000.00                                            1,700.00            28,300.00
4.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)                                              5,000.00
             -                           5,000.00
5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)
                                             10,000.00
             9,820.00           180.00
รวมแผนงาน/งานนี้
75,000.00 		
17,827.00
57,173.00 		
		
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
4,021,055.00
-70,000.00
3,392,391.63
558,663.37 		
หมวดค่าสาธารณูปโภค(5340000)										
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)										
งานบริหารงานทั่วไป(00111)			
							
1.  ประเภทค่าไฟฟ้า(5340100)                                                              305,000.00
             271,974.66            33,025.34
2.  ประเภทค่าน้ำ�ประปา(5340200)                                                              30,000.00
   5,500.00              31,921.34            3,578.66
3.  ประเภทค่าโทรศัพท์(5340300)
                15,000.00
                            10,849.80                4,150.20
4.  ประเภทค่าไปรษณีย์(5340400)                                                              5,000.00
             518.00
           4,482.00
5.  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(5340500)
                              50,000.00
   3,000.00             51,656.00            1,344.00
		
รวมแผนงาน/งานนี้
405,000.00
8,500.00
366,919.80
46,580.20

30 สระตะเคียนสาร
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ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

โอนเพิ่ม/ลด
บวก
+
ลบ
-

จ่ายจริง
แต่ต้นปี

งบประมาณ
คงเหลือ

งานบริหารงานคลัง										
1.ค่าไปรษณีย์(5340400)                                                                           4,000.00
            434.00
           3,566.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
4,000.00 		
434.00
3,566.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)										
1.ค่าไฟฟ้าของศพด. อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง(5340100)                             70,000.00
            42,047.72            27,952.28
2.ค่าน้ำ�ประปา ค่าน้ำ�บาดาลของ ศพด.อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง(5340200)           36,000.00
            18,981.99            17,018.01
3.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(5340500)                                             40,000.00
            37,878.00            2,122.00
			
รวมแผนงาน/งานนี้
146,000.00 		
98,907.71
47,092.29 		
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
555,000.00 		
8,500.00
466,261.51
97,238.49 		
งบลงทุน(5400000)										
หมวดค่าครุภัณฑ์(5410000)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)										
งานบริหารงานทั่วไป(00111)			
							
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)										
     1.1ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำ�นวน 1ซุ้ม
              160,000.00
            160,000.00                 1.2 จัดซื้อโต๊ะรับแขกชนิดไม้ 4 ตัว จำ�นวน 1 ชุด
                             9,000.00
            9,000.00                 1.3 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำ�นวน  ชุด
                                            8,500.00
            8,500.00            2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
                                                                         -                              2.1 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ชนาด 18 นิ้ว จำ�นวน 1 เครื่อง
                             38,000.00
            38,000.00            3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600)
                                                          -                              3.1 จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำ�นวน 1 ชุด                                              100,000.00
            99,600.00           400.00
4. ประเภทครุภัณฑ์งคอมพิวเตอร์(5411600)
                                                          -                              4.1 จัดซือ้ อุปกรณ์อา่ นบัตรเอนกประสงค์(Smat Card Reader ) จำ�นวน 1 เครือ่ ง      700.00
             700.00
           รวมแผนงาน/งานนี้
316,200.00 		
315,800.00
400.00 		
งานบริหารงานคลัง(00113)										
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)										
     1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู
จำ�นวน 2 เครื่อง
                                                                          42,000.00
             42,000.00                 1.2 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำ�นวน 5 หลัง
                             27,500.00
             27,500.00                                                                                                                    รวมแผนงาน/งานนี้
69,500.00 			
69,500.00
- 		
แผนงานการศึกษา(00210)										
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 									
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)										
     1.1  ชั้นวางหนังสือ                                                                           3,000.00
            1,800.00            1,200.00
     1.2  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำ�นวน 5 ตู้
                                            27,500.00
            27,500.00                 1.3 ถังน�ำ้ แบบไฟเบอร์กลาส จำ�นวน 1 ถุง ขนาดความจุ 2,000 ลิตร สำ�หรับ ศพด.โคกสูง-บุงว้ิ      8,300.00
            -                           8,300.00
2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
                                                                         -                              2.1 เครือ่ งเล่นสนาม  จำ�นวน 2 ชุด สำ�หรับ ศพด.หนองใหญ่, ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่      100,000.00
            76,000.00            24,000.00
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600)
                                                          -                               3.1 จัดซือ้ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ �ำ หรับติดตัง้ ภายในอาคาร       23,000.00
             -                           23,000.00
    3.2 จัดซื้อโทรโข่ง จำ�นวน 1 ชุด                                                            6,000.00
            3,300.00            2,700.00
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
                                                                         -                               4.1 จัดซื้อเครื่องทำ�น้ำ�เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำ�นวน 1 เครื่อง              14,600.00
            14,600.00                4.2 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำ�นวน 1 ตู้                                             6,500.00
                            6,500.00                 5. ประเภทครุภัณฑ์งคอมพิวเตอร์(5411600)
                                                          -                           5.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ� จำ�นวน 3 เครื่อง                7,800.00
            7,800.00             -     
   5.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำ�นวน 5 เครื่อง
21,500.00
            21,500.00             		
รวมแผนงาน/งานนี้
218,200.00
159,000.00
59,200.00
แผนงานสาธารณสุข(00220)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)										
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)
									
     1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนังระบบ Inverter)
จำ�นวน 1 เครื่อง
                                                                            29,900.00
                           29,700.00            200.00
    1.2 จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว จำ�นวน 2 เครื่อง
                              4,000.00
            4,000.00                1.3 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศชนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง
                              4,000.00
            4,000.00            2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600)
                                                          -                               2.1 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำ�นวน 2 เครื่อง
24,000.00
            24,000.00            รวมแผนงาน/งานนี้
61,900.00 			
61,700.00
200.00 		
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)										
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)
                                                         -                               1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำ�หรับงานประมวลผล                                              30,000.00
            30,000.00                1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ� จำ�นวน 1 เครื่อง
               2,600.00
            2,600.00                1.3 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
โน๊คบุ๊ค จำ�นวน 1 ชุด                                                                             3,800.00
            3,800.00                1.4 จัดซือ้ อุปกรณ์อา่ นบัตรเอนกประสงค์(Smat Card Reader ) จำ�นวน 1 เครือ่ ง
700.00
            700.00
           รวมแผนงาน/งานนี้
37,100.00 		
37,100.00
- 			
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)										
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)										
    1.1 จัดซื้อเก้าอี้ระดับบริหาร จำ�นวน 1 ชุด                                              6,300.00
            6,100.00            200.00
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งบประมาณ
งบประมาณ
คงเหลื
คงเหลืออ

    1.2 จัดซื้อเก้าอี้สำ�นักงาน(สีดำ�) จำ�นวน 4 ตัว                                               2,400.00
            2,400.00                1.3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำ�นวน 1 ตู้                               5,800.00
           5,800.00
               1.4 จัดซื้อโต๊ะทำ�งานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (150*80*75) จำ�นวน 1 ตู้
               9,300.00
           9,000.00
           300.00
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
                                                                             2.1 จัดซื้อตู้ทำ�น้ำ�เย็น- น้ำ�ร้อน จำ�นวน 1 ตู้                                              6,000.00
           6,000.00
           รวมแผนงาน/งานนี้
29,800.00 			
29,300.00
500.00
แผนงานการเกษตร(00320)										
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)										
1. ประเภทครุภัณฑ์สำ�นักงาน(5410100)										
    1.1 จัดซื้อโต๊ะทำ�งานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำ�นวน 1 ชุด                               7,000.00
            6,100.00            900.00
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)
                                                              2.1 จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับประมวลผล แบบที1่ (จอแสดงผลไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) 22,000.00
           22,000.00                 2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำ�นวน 1 เครื่อง                4,300.00
            4,300.00             		
รวมแผนงาน/งานนี้
33,300.00 			
32,400.00
900.00 		
			
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
766,000.00 		
704,800.00
61,200.00 		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(5420000)										
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)										
งานไฟฟ้าถนน(00242)		
								
1. ประเภทอาคารต่างๆ										
    1.1 โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
5,000,000.00
-5,000,000.00        -                           2. ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(5421000)
                                                          2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุขหมู่ที่9(จากบ้านนายสวน  
ณีรวรรณ์-บ้านนายณรงค์  โสมกูล)
                                                                   300,000.00
              282,000.00
  2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4
(เชื่อมบ้านโคกไม้ตาย-บ้านโคกวัวนอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ�)
                                  406,000.00
             381,000.00
  2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมูท่ ่ี 3 (สายบ้านนายพัสดุถงึ บ้านนายเด่น)
300,000.00
             282,000.00
  2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียนหมู่ที่ 1 (ต่อจากสายบ้าน
นางเสียม-บ้านนายสามิตร)                                                                                    138,000.00
             132,000.00
  2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ� หมู่ที่5 (จากบ้าน
นางเบญลักษณ์ ยอกระโทก-หน้าบ้านนายพาน  เคนหนองเดิ่น)
                                 400,000.00
             377,000.00
  2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายชูชาติบ้านนายสะท้อน)
                                                                                    400,000.00
             378,000.00
237,500.00
             222,000.00
  2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมูท่ ่ี 8 (จากซอยบ้านนายร่วม-คลองส่งน�ำ้ )
  2.8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ที่7 (บ้านบุงิ้ว-อ่างเก็บน้ำ�)
                 400,000.00
             307,000.00
  2.9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียนหมู่ที่1(จากคลองพรม-บุลื่น)                  400,000.00
             396,000.00
  2.10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากฝายบุงิ้ว-ถนนดำ�ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
                                                                                   150,000.00
             150,000.00
  2.11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่6 (จากไร่นางคำ�ปัน-เชตตำ�บล
โนนสมบูรณ์เป็นบางจุดที่เสียหาย)
                                                                   400,000.00
             397,000.00
  2.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสนธยา)
                 54,000.00
             52,000.00
  2.13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายปรีชา-คลองส่งน้ำ�)
23,000.00
             23,000.00
  2.14 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (จากบ้านนายมิตรชัย หริ่งกระโทก-แยกวัดโคกไม้ตาย)
410,000.00
             409,000.00
  2.15 โครงการเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. จำ�นวน
2 แห่ง (ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว, ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน)                                                   100,000.00
             100,000.00
		
  2.16 ติดตั้งรางน้ำ�ฝนรอบตัวอาคารเรียน(ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่)
                 70,000.00
             48,792.00
2.17 โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)ช่วงบ้านโคกวัวนอนหมู่ที่6
-โคกน้อยโนนสมบูรณ์
                                                                                         5,000,000.00       5,000,000.00
                                                                                                                                                                                    -

            18,000.00
            25,000.00
            18,000.00
             6,000.00
            23,000.00
            22,000.00
            15,500.00
            93,000.00
            4,000.00
                        3,000.00
            2,000.00
                        1,000.00
                        21,208.00
-

                                                                                                                                                                   				
รวมแผนงาน/งานนี้
9,188,500.00 		
8,936,792.00
251,708.00 		
			
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
9,188,500.00 		
8,936,792.00
251,708.00
งบรายจ่ายอื่น(5500000)										
หมวดรายจ่ายอื่น(5510000)										
1. ประเภทรายจ่ายอื่น(5510100)                                                              25,000.00
            20,000.00            5,000.00
					
รวมหมวดนี้
25,000.00 		
20,000.00
5,000.00
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
25,000.00 			
20,000.00
5,000.00
งบเงินอุดหนุน(5600000)										
แผนงานการศึกษา(00210)							
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)
    1.1  ค่าอาหารกลางวัน  ร.ร.
                                                             3,796,000.00
            3,628,900.00            167,100.00
รวมแผนงาน/งานนี้
3,796,000.00 		
3,628,900.00
167,100.00 		
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
3,796,000.00
0.00
3,628,900.00
167,100.00
รวมทุกหมวด/ทุกประเภท/ทุกแผนงาน/ทุกงาน
62,000,000.00
54,974,770.57
7,025,229.43
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์						
โครงการป้องกันโรคโควิค(ค่าจัดซื้อวัสดุทำ�หน้ากากอนามัยฯ)
44,181.00 		
44,181.00
DLTV
122,800.00 		
122,800.00 				
รวมทุกหมวด/ทุกประเภท/ทุกแผนงาน/ทุกงาน/อุดหนุนเฉพาะกิจ
166,981.00 		
166,981.00
รวมทุกหมวด/ทุกประเภท/ทุกแผนงาน/ทุกงาน
62,166,981.00 		
55,141,751.57
7,025,229.43
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับสรุปผลการดำ�เนินโครงการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
รายรับ

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
				
331,525.08		
บาท
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				
557,820.00		
บาท
เงินอุดหนุนจาก อบต.สระตะเคียน							
290,000.00		
บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร								
2,300.87			
บาท
เงินรายได้อื่นๆ								
0.00			
บาท
รวมรายรับ									
1,181,645.95		
บาท
			
ลำ�ดับ
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
งบประมาณ(บาท)
1
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอาหารปลอดภัย
รพ.สต.สันติสุข
2
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
รพ.สต.สันติสุข
3
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
รพ.สต.สันติสุข
4
มหัศจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
5
เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
รพ.สต.สันติสุข
6
สตรีไทยยุคใหม่ ห่างไกลโรคมะเร็ง
รพ.สต.สันติสุข
7
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
รพ.สต.สันติสุข
9
การปฐมพยาบาลและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กองสาธารณสุขฯ อบต.
11
ป้องกันเด็กจมน้ำ�เสียชีวิต
กองสาธารณสุขฯ อบต.
13
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
รพ.สต.โคกไม้ตาย
14
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
รพ.สต.โคกไม้ตาย
15
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอาหารปลอดภัย
รพ.สต.โคกไม้ตาย
16
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563
รพ.สต.โคกไม้ตาย
17
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสระตะเคียน
18
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองหิน
19
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกสูง
20
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกไม้ตาย
21
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองไข่น้ำ�
22
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกวัวนอน
23
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านบุงิ้ว
24
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านใหม่
25
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านคลองศรีสุข
26
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติสุข
27
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันตินิมิตร
28
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองใหญ่
29
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติพัฒนา
30
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านห้วยเตยพัฒนา
31
อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านใหม่คูเมือง
32
ชุมชนนำ�ร่องส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติสุข
33
ลูกประคบลดปวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติสุข
34
ลูกประคบลดปวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันตินิมิตร
35
ลูกประคบลดปวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองใหญ่
36
ลูกประคบลดปวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติพัฒนา
37
ลูกประคบลดปวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านห้วยเตยพัฒนา
38
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสระตะเคียน
39
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองหิน
40
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกสูง
41
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกไม้ตาย
42
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองไข่น้ำ�
43
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโคกวัวนอน
44
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านบุงิ้ว
45
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านใหม่
46
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านคลองศรีสุข
47
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติสุข
48
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันตินิมิตร
49
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านหนองใหญ่
50
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านสันติพัฒนา
51
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านห้วยเตยพัฒนา
52
ตรวจคัดกรองสารเคมีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตเกษตรกรตำ�บลสระตะเคียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านใหม่คูเมือง
53
ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
54
ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร รพ.สต.โคกไม้ตาย
รพ.สต.โคกไม้ตาย
55
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
อบต.สระตะเคียน
56
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ฯ
อบต.สระตะเคียน
57
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โรงเรียนบ้านบ้านสันติสุข
58
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
59
ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
60
เฝ้าระวังและแนวทางปฎิบัติในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
61
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหิน
62
ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด19
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
63
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ศพด.โคกไม้งาม -โคกวัวนอน
64
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ศพด.หนองใหญ่
65
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว
66
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
67
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่
68
โครงการบริหารจัดการกองทุน
อบต.สระตะเคียน
						รวมรายจ่าย		
					
						
ยอดยกไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
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16,850
9,600
9,600
25,000
9,000
9,000
37,000
47,150
34,090
14,050
14,050
20,925
41,000
11,650
9,150
9,150
7,150
9,150
9,150
10,150
7,150
6,650
9,150
8,650
10,150
8,150
9,150
9,150
6,750
8,190
8,190
8,190
8,190
8,190
10,950
8,950
9,950
6,950
8,950
10,950
10,950
7,950
5,950
10,950
8,950
7,950
8,950
10,950
7,950
7,000
9,800
28,200
99,750
37,830
18,400
32,270
14,890
14,700
13,200
15,000
14,000
19,710
30,000
35,000
70,630
1,066,395
115,250.95
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กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี พ.ศ.2564

				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น								
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
4. งบรายจ่ายอื่น								
ตั้งไว้รวม		
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย						
งบประมาณ
- โครงการจัดเอกสาร ทำ�วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์				
งบประมาณ
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา		
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ					
งบประมาณ
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น			
งบประมาณ
- โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำ�บล
งบประมาณ
		
				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น							
		
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้				
		

งบประมาณ
งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น			

					
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการจัดตั้งศูนย์อำ�นวยความปลอดภัยทางถนน				
งบประมาณ
- โครงการชุมนุมสวนสนามและบำ�เพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.		
งบประมาณ
- โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล						
และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ			
งบประมาณ
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					
งบประมาณ
- โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			
งบประมาณ
			

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

			

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น			

						
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น			

		
				
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
2. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
3. งบเงินอุดหนุน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2564				
งบประมาณ
- โครงการนิทรรศการผลงานของหนู					
งบประมาณ
- โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
งบประมาณ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
งบประมาณ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด					
งบประมาณ
				
แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่กำ�หนดระดับ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น									
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำ�บลสระตะเคียน				
งบประมาณ
		
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น			
						
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม		
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม		
3. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
4. เงินอุดหนุน								
ตั้งไว้รวม

34 สระตะเคียนสาร
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5,000

บาท
บาท
บาท

3,003,088
1,017,588
1,569,000
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- โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน					
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก				
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ			
			

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น					

				
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร					
งบประมาณ
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำ�บลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)		
งบประมาณ
- โครงการพัฒนาผู้นำ�กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน				
งบประมาณ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ						
งบประมาณ
- โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ			
งบประมาณ
			
		
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
							
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม		
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม		
3. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
				
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น						
			
1. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม		
2. งบเงินอุดหนุน								
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 			
		
งบประมาณ
(สายข้างที่ทำ�การ อบต.สระตะเคียน)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์-บ้านนายณรงค์ โสมกูล)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4			
งบประมาณ
(เส้นทางโคกไม้ตาย-หนองหลักศิลา)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6			
งบประมาณ
(จากถนนหลัก-สระน้ำ�)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ 7			
งบประมาณ
(จากหน้าศาลาประชาคม-ทางเข้าโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ 1			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนางรำ�เพย-บ้านายเล็ก ซึมกระโทก)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนางติ๋ม-บ้านนายเนตร)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8
		
งบประมาณ
(ซอยสายรุ้ง)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8			
งบประมาณ
(จากซอยบ้านป้าตุ๋ย-บ้านป้าสมศรี)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนางณัฐวิภา เกษีสังข์-บ้านนางทองเลี่ยม แหล่กระโทก)
- โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ 3				
งบประมาณ
(สายจากบ้านโคกสูง-บ้านโนนสำ�ราญ)
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ 7				
งบประมาณ
(สายจากสามแยกบ้านนายสุด-ซอย 2)
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ� หมู่ 5 				
งบประมาณ
เลียบคลองลำ�มาศ (สายจากบ้านนางมะลิซ้อน ยะกระโทก)
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ 8				
งบประมาณ
(สายเลียบคลองลำ�มาศ)
- โครงการก่อสร้างทางจักรยานคอนกรีตเสริมเหล็ก				
งบประมาณ
(สายจากบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1-บ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4)
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ 7				
งบประมาณ
(สายจากบ้านบุงิ้ว ถึง สะพานขาว)
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานดำ�เนินงาน			
งบประมาณ
(ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่)
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนายบุญนาค-ถนนดำ�ทางเข้าหมู่บ้าน)
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนายบุญนาค-บ้านนางบัวลอย)
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุงิ้ว หมู่ 7				
งบประมาณ
(สายจากเส้นประปา-ไร่ อ.สิริ)
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15 			
งบประมาณ
(สายจากบ้านนายสมร-บ้านนางพลอย)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สระตะเคียนสาร

บาท
บาท
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- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15				
(สายจากวัดบ้านใหม่-หนองก้านเหลือง)
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9				
(สายจากวัดคลองศรีสุข-คลองส่งน้ำ�สะพาน)
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน จำ�นวน 12 ต้น				
(บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย)
- โครงการวางท่อระบายน้ำ�พร้อมบ่อพักบ้านสระตะเคียน หมู่ 1			
(จากย่าโม-ลำ�มาศ)
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ�เภอเสิงสาง 				
(ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)
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ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

		
ตั้งไว้รวม		
งบประมาณ
งบประมาณ
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บาท
บาท
บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

					
1. งบลงทุน								
- โครงการกำ�จัดของเสียอันตรายจากชุมชน					
- โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ					
		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

				
			
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม		
- โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน				
งบประมาณ
			

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

10,000
10,000		
10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

							
600,000
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม		
600,000
- โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 23				
งบประมาณ
500,000
			
			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
							
55,000		
1. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
55,000		
- โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม				
งบประมาณ
5,000
- โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน				
งบประมาณ
10,000
- โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน		
งบประมาณ
25,000
- โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำ�ปี 2563				
งบประมาณ
10,000
- โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา					
งบประมาณ
5,000

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 						

		
1. งบบุคลากร								
ตั้งไว้รวม
2. งบดำ�เนินงาน								
ตั้งไว้รวม
- โครงการ “รักษ์น้ำ� รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”					
งบประมาณ
- โครงการดูแลและบำ�รุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ 				
งบประมาณ
(บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู่ 1 ตำ�บลสระตะเคียน)
- โครงการทำ�แปลง ทำ�แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม			
งบประมาณ
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำ�ตำ�บลสระตะเคียน
- โครงการสนับสนุนการดำ�เนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ			
งบประมาณ
- โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต			
งบประมาณ
ปลอดภัย ปลอดจากโรค
- โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงตำ�บลสระตะเคียน			
งบประมาณ
- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอด			
งบประมาณ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรเกษตรประจำ�ตำ�บลสระตะเคียน				
งบประมาณ
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอด			
งบประมาณ
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บลสระตะเคียน
					
					
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 							
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						
งบประมาณ
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						
งบประมาณ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ							
งบประมาณ
- เบี้ยยังชีพคนพิการ							
งบประมาณ
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						
งบประมาณ
- เงินสำ�รองจ่าย							
งบประมาณ
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ			
งบประมาณ
- เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			
งบประมาณ

36 สระตะเคียนสาร

				

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท			
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,400,680
1,135,680
265,000
20,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000

บาท

10,000		
50,000		

บาท
บาท

30,000		
20,000		
20,000		
20,000		

บาท
บาท
บาท
บาท

17,333,245
220,000
15,000
12,331,200
3,664,800
150,000
357,245
300,000
295,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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