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เจ้าของ   องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตำะเคียน
ที่ปรึกษา

นายชนดิลก  นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์  ค�าผง  รองนายก อบต.สระตะเคียน

นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน

นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

คณะผู้จัดท�า

สระตำะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัตำิงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บรรณาธิการ

นายสวงค์  เกิดมงคล  ปลดั อบต.สระตะเคยีน 

กองบรรณาธิการ

พนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้างประจ�า

และพนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน
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สารจาก...นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

 ร าบ เ รี ย นท ่ า นผู ้ มี เ กี ย รติ ที่ เ ค า รพค รับ 

สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติ งานประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้บรรจุเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ

ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน คิดว่า

คงเป็นประโยชน์ส�าหรบัท่านในการศกึษาค้นคว้า ตดิดาม

การด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลสระตะเคยีน

 กระผม  นายชนดิลก นินทราช  นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสระตะเคียนในฐานะตัวแทนของ

ประชาชน  ได้ด�ารงต�าแหน่งผ่านเลย 4 ปีมาแล้ว   

ตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ปฏิบัติ

หน้าทีต่่อจนกว่าจะประกาศให้มีการเลอืกตัง้ใหม่  จะเหน็

ได้ว่า ในรอบปีที่ผ่านมาความเจริญในด้านต่าง ๆ ของ

หมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นตามล�าดับ อาทิ  ด้านโครงสร้าง 

พืน้ฐาน  รวมทัง้ความสมคัรสมานสามคัคขีองคนในต�าบล  

ปัญหาในการบริหารงานนั้นอาจมีบ้างแต่ก็จะพยายาม

ก แก้ไขต่อไปทั้งน้ี กระผมขอขอบคุณก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู ้น�าชุมชน  

หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา – ครู

บคุลากรทางการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

ผู้น�าศาสนา พนักงานส่วนต�าบล  พนักงานจ้างและพ่อแม่

พี่น ้องประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท ่านที่คอยแนะน�า  

ช ่วยเหลือ เป ็นก�าลังใจ และให ้โอกาสกระผมใน 

การเข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

สระตะเคียนด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันค�าเดิมว่ายังคง

มุ ่งมั่นรับใช้ พี่น ้องชาวต�าบลสระตะเคียนอย่างเต็ม 

ความสามารถ

 ท้ายนี้  กระผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบ 

กับความสุขและความโชคดีตลอดไป  จากใจนายกคนจน  

นายชนดิลก  นินทราช  ครับ

นายชนดิลก  นินทราช

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน
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สารจาก...ปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

 วัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลสระตะเคียน

และผูอ่้านวารสารฉบบันีท้ีเ่คารพทกุท่าน องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล  คือรูปแบบของการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

หนึง่  ทีเ่ป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

ที่มีภาระหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลในด้านการบริการ

สาธารณะ  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองที่เป็นผลดีต่อการสร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิด   

ร่วมคิด  ร่วมท�า  เสนอปัญหา  ความต้องการได้ตรงตาม

ความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง ตรงตาม

เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

 การจัดท�าวารสารสรุปผลการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียนฉบับนี้ เป็น 

การสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

เพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบถึงโครงการ  กิจกรรม  

ตลอดจนสถานะทางการเงิน การคลัง รายรับ รายจ่าย 

เพ่ือให้ได้รับทราบและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน กระผมและ

พนักงานส่วนต�าบลทุกคนต้องขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่มีส่วนร่วมในการท�างานในรอบปีที่ผ่านมา  และยินดี 

รับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

  

นายสวงค์  เกิดมงคล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

ส
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นายชนดิลก  นินทราช
นายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์  ค�าผง
รองนายก อบต. สระตะเคียน

นายเรียน  ราชกระโทก
รองนายก อบต. สระตะเคียน

นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์
เลขานุการนายก อบต. สระตะเคียน

นายสายันต์  เสริมสิริอ�าพร
ประธานสภา อบต. สระตะเคียน

นายสวงค์  เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต. สระตะเคียน

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

นายฉลวย  แหว่กระโทก
รองประธานสภา อบต. สระตะเคียน
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นายสมพงษ์  ช�านาญกิจ
ส.อบต. หมู่ 1

นายสมภูมิ  ซึมกระโทก
ส.อบต. หมู่ 1

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

นางประกอบกิจ  หรรษาวงศ์
ส.อบต. หมู่ 5

นางช้อ  แคะสูงเนิน
ส.อบต. หมู่ 6

นางละมุล  เฉื่อยกลาง
ส.อบต. หมู่ 6

นายพจนารถ  สีสังข์
ส.อบต. หมู่ 5

น.ส.บุญช่วย  หน่อยกระโทก
ส.อบต. หมู่ 7

นายสมชัย  เคนไธสง
ส.อบต. หมู่ 7

นายปรีชา  ราชสุข
ส.อบต. หมู่ 8

นางบัวลอย  แหล่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 8

นายสะท้อน  แยกกระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นางแหม๋ว  ใจชอบ
ส.อบต. หมู่ 4

นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก
ส.อบต. หมู่ 3

นายฉลวย  แหว่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 3

นายเชิง  แจ่มศรี
ส.อบต. หมู่ 4

นายประจักร  ผัดครบุรี
ส.อบต. หมู่ 9

นายกล่อม  คับงูเหลือม
ส.อบต. หมู่ 10

นายจักรพงค์  เรืองประค�า
ส.อบต. หมู่ 10

นางฉลาม  มนุษย์ชาติ
ส.อบต. หมู่ 9
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นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร
ส.อบต. หมู่ 12

นายส�าลี  วุทธา
ส.อบต. หมู่ 13

น.ส.บัวริม  ยี่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 13

นายอนุชาติ  จันทรสิงห์
ส.อบต. หมู่ 14

นางจ�าเรียง  เรืองวิเศษ 
ส.อบต. หมู่ 14

นายวิชาญ  ปาปะเก
ส.อบต. หมู่ 11

นายเมา  ชุมหิรัญ
ส.อบต.  หมู่ 11

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต�าบลสระตะเคียน

นายสายันต์  เสริมสิริอ�าพร
ส.อบต. หมู่ 12

นายอุทัย  แรมกระโทก
ผญบ. สระตะเคียน  หมู่ 1

นายสนม  นิยมญาติ
ผญบ. โคกไม้ตาย หมู่ 4

นายแสง  ปุราชะธัมมัง
ผญบ. สันติสุข หมู่ 10

นายทิม  นิลพรหมมา
ผญบ. หนองไข่น�้า หมู่ 5

นายชนก  ร�าพรรณนิยม
ผญบ. สันตินิมิตร หมู่ 11

นายเอื้อ  ละเอียดตะขบ
ผญบ. โคกวัวนอน หมู่ 6

นายประเสริฐ  เสริมสิริอ�าพร
ผญบ. หนองใหญ่ หมู่ 12

นายผ่าน  ชัยรัตน์
ผญบ. บุงิ้ว หมู่ 7

นายสถาพร  โยกระโทก
ผญบ. สันติพัฒนา หมู่ 13

นายณรงค์   ลองกระโทก
ผญบ. คลองศรีสุข หมู่ 9

นายรักแดน  ญาติกระโทก
ผญบ. ห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14

นายบ�ารุง  ใหญ่กระโทก
ผญบ. หนองหิน หมู่ 2

นายพนัน  สูบกระโทก
ผญบ. โคกสูง หมู่ 3

นายเชน  แซ่ลี้
ก�านันต�าบลสระตะเคียน



สระตะเคียนสาร สรปุผลการปฏิบัตงิาน 2559ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
7

ส�านักงานปลัด อบต.

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

นายสวงค์  เกิดมงคล
ปลัด อบต.สระตะเคียน

นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
หัวหน้าส�านักงานปลัด อบต.

นายวีรชัย  สงวนรัมย์
รองปลัด อบต. สระตะเคียน

นางวิลาวัลย์  จันทร์บุญเรือง
 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ  

น.ส.เด่นนภา  เทียมเลิศ
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ธนิษฐา  ซึมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

จ.อ.ชิตพล  ถ�้ากลาง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ช�านาญงาน

น.ส.ปารณีย์  ลู่กระโทก
คนงานทั่วไป

นายนิวัตร  นิจจอหอ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภูมิสิทธิ์  ชาชุมวงศ์  
พนักงานขับรถยนต์

นายยันต์  วัดกระโทก
 คนงานทั่วไป

นายอ�านาจ  ห่อยไธสง
คนงานทั่วไป

น.ส.พรศิริ  เมืองปรางค์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายใน
นางอรุณี  มนัสสา

นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ
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กองคลัง

กองส่งเสริมการเกษตร

นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา
ผอ. กองคลัง

นายวงศ์สถิตย์  สมสูง
ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร

น.ส.ญาณทิพย์  กัญจรัส
นักวิชาการและบัญชี (ชก.)

นางกรรณิกา  เนตรทิพวัลย์
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.)

นางพิมทิพา  เกษีสังข์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางปิยนันท์  อั้นกระโทก
จพง.การเงินและบัญชี

น.ส.นุชิดา  สุทโท
นักวิชาการพัสดุ (ปก.)

นายเสถียร  ศรีสง่า
คนงานทั่วไป

นายอรุณ  ราชสุข
คนงานทั่วไป

นายวิชัย  ซึมกระโทก
ผช.จพง.ธุรการ

นายคณาธิป  สามกระโทก
ผช.จพง.ธุรการ

นายค�า  บรรเฉิด
คนงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์  กมลรัมย์
คนงานทั่วไป

นายทินกร  โลจรัส  
ผช.จพง.พัสดุ

กองช่าง

นายธวัชชัย  อังกระโทก  
ผอ. กองช่าง

น.ส.วิไลวรรณ  ใหญ่กระโทก
ผช.นายช่างโยธา

นายวิทยา  จีบค้างพลู
คนงานทั่วไป

นายพยุง สอดกระโทก
คนงานทั่วไป

นายพิพัฒน์  ช�านาญกิจ
คนงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์  แอบเกษม
ผช.จพง.ธุรการ
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม

นายวงศ์สถิตย์  สมสูง
ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน 

ผอ. กองการศึกษาฯ

นางรินดา  ถ�้ากลาง
ผอ. กองสาธารณสุขฯ

น.ส.สุภาพร  สายสุนทร
ผช.นักวิชาการศึกษา

น.ส.อ้อยทิพย์  เฮียงเหี่ย
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

นายพิพัฒน์พงษ์  ทรงบรรพต
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายวิชิต  เฉยกลาง
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายวิโรจน์  มูลจันทร์
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายสมชาย   เสมกระโทก
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายสัจจา  วงศ์ปิยมารัตน์
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

น.ส.สุภาพร  แทนค�า
ผอ. กองสวัสดิการสังคม 

นายณัฐนันท์  จันทร์บุญเรือง
ผช.นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สุดารัตน์  ศิริเลิศ
  ผช.จพง.ธุรการ

นายฉัตรชัย  ร�าพรรณนิยม
ผช.จพง.ธุรการ

นางธีรนุช  ปลิงกระโทก
ครู

น.ส.โชติกา  อึ้งประภา
ผู้ดูแลเด็ก

นางรัฐนันท์  ชูขุนทด
ครู

นางอรุณี  ทบธรรม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางโสภิณ  โยกระโทก
ครู

น.ส. อรอนงค์  บุดดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางค�านึง  เสวกานันท์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กิฬาวะตี  วรรณเสถียร  
ครูผู้ดูแลเด็กฯ

ประภัสสร  พนมใส  
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เบญจพร  ดุลโคกสูง
ผู้ดูแลเด็ก

นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ์  
ครูผู้ดูแลเด็กฯ

น.ส. จุฑารัตน์  ใหญ่กระโทก  
ผู้ดูแลเด็ก

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
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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

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน

ประวัติความเป็นมา
  ต�าบลสระตะเคียน  เป็นชื่อของบ้านสระตะเคียน  หมู่ที่1  ประวัติความเป็นมาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ประมาณ 200 ปี 
ความหมายในการตั้งหมู่บ้านคือ  มีหนองน�้าขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นสระตะเคียนขนาดใหญ่จ�านวนมากคนสมัยนั้นจึงตั้ง
ชื่อ “บ้านสระตะเคียน”  เดิมต�าบลสระตะเคียนขึ้นกับอ�าเภอปักธงชัยประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสระตะเคียน  
บ้านเสิงสาง   บ้านกุดโบสถ์   บ้านสระประทีป  ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกิ่งอ�าเภอแชะ (ครบุรีในปัจจุบัน)                                                
 วันที่   7 พฤษภาคม 2519 ยกฐานะต�าบลสระตะเคียน  เป็นกิ่งอ�าเภอเสิงสาง   
 วันที่  25 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็นอ�าเภอเสิงสาง
 วันที่  19 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ลักษณะที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 99/1  หมู่ที่ 4  บ้านโคกไม้ตาย ต�าบลสระตะเคียน  อ�าเภอ
เสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา รหสัไปรษณย์ี 30330 เบอร์โทรศพัท์ 0 –4445 –7286  ระยะทางห่างจากทีว่่าการอ�าเภอเสงิสาง  
6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ  จดต�าบลเสิงสาง อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศใต้  จดต�าบลบ้านราษฎร์ อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และ อ�าเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ทิศตะวันออก จดต�าบลกุดโบสถ์ อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศตะวันตก     จดต�าบลโนนสมบูรณ์  อ�าเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา
 มีพื้นที่ประมาน 273  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาน 170,887 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศของต�าบลสระตะเคียน  เป็นพื้นที่ดอนและราบลุ่มบางส่วน  พื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1  
บ้านสระตะเคียน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ พื้นที่จะติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน มีล�าน�้าธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ “ล�ามาศ” 
ความสูงจากระดับน�้าทะเล 270  - 340 เมตรพื้นที่ป่าทั้งหมด 86,000   ไร่

อบ

ต.ส
ระตะเคยีน

อ
. เ ส ิง ส า ง  จ . น ค ร ร า

ช ส
ี ม
า



สระตะเคียนสาร สรปุผลการปฏิบัตงิาน 2559ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
11

ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ  
  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน สภาพอากาศแห้งแล้งแต่ไม่รุนแรงมากนัก  เนื่องจากยังมีพื้นที่
ป่าไม้อุทยานแห่งชาติทับลาน อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
  - ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เฉลี่ยน�้าฝน    
1011.82 มม/ม
  - ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่
ปกคลุม  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  อุณหภูมิต�่าสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส 

เขตการปกครอง
   ต�าบลสระตะเคียน    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    14    หมู่บ้าน    คือ

 หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน  ผู้ปกครอง นายอุทัย  แรมกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน  ผู้ปกครอง นายบ�ารุง  ใหญ่กระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง  ผู้ปกครอง นายพนัน  สูบกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย  ผู้ปกครอง นายสนม  นิยมญาติ   ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไข่น�้า  ผู้ปกครอง นายทิม  นิลพรหมมา     ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัวนอน  ผู้ปกครอง นายเอื้อ  ละเอียดตะขบ     ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 7 บ้านบุงิ้ว   ผู้ปกครอง นายผ่าน  ชัยรัตน์    ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่   ผู้ปกครอง นายเชน  แซ่ลี้   ก�านนัต�าบลสระตะเคยีน      

 หมู่ที่ 9 บ้านคลองศรีสุข  ผู้ปกครอง นายณรงค์  ลองกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข  ผู้ปกครอง นายแสง  ปุราชะธรรมมัง  ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 11 บ้านสันตินิมิตร  ผู้ปกครอง นายชนก  ร�าพรรณนิยม  ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 12 บ้านหนองใหญ่  ผู้ปกครอง นายประเสริฐ เสริมสิริอ�าพร ผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 13 บ้านสันติพัฒนา  ผู้ปกครอง นายสถาพร  โยกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ 14  บ้านห้วยเตยพัฒนา ผู้ปกครอง นายรักแดน  ญาติกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน

 ก�านันต�าบลสระตะเคียน       นายเชน  แซ่ลี้

 สารวัตรก�านัน                  นายบุญผัน  แสงดา, นางพยอม  มากพูน

 แพทย์ประจ�าต�าบล            นายไวพจน์  ซึมกระโทก



สระตะเคยีนสาร สรปุผลการปฏบิตังิาน 2559ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
12

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการเมืองและการบริหารฯ

ด้านตามแผนการกระจายอ�านาจฯ

5.12 % 1.41 %
 14.97 %

0.57 %

 4.02 %

0.91 %

38.44 %

 9.64%

24.91 %

ประเภทรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายอื่นๆ

ทุนส�ารองเงินสะสม

เงินสะสม

ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 
ล�าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 งบประมาณ  คิดเป็น 

    ที่เบิกจ่ายจริง  ร้อยละ

 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  3,974,107.00  5.12

 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1,095,000.00  1.41

 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  11,623,513.00  14.97

 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  445,400.00  0.57

 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  3,123,000.00  4.02

 6 การพัฒนาด้านตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐ  710,000.00  0.91

 7 ประเภทรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายอื่นๆ  29,836,849.38  38.44

 8 ทุนส�ารองเงินสะสม  19,337,809.63  24.91

 9 เงินสะสม  7,483,674.86  9.64

  งบประมาณ (จ่ายจริง) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 77,629,353.87  100.00
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านโคกสูง-บุงิ้ว

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระตะเคียน
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โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานอบต.สระตะเคียน

 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงโครงหลังคา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 14

โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงศาลาประชาคม บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงชนิดแคฟซีล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น�้า หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารกลุ่มสตรี

โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริมอาชีพการแปรรูป

สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุฯ

โครงการ

ส่งเสริมอาชีพ

ด้านปศุสัตว์

โครงการผลิตและส่งเสริม

การใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ�า

ต�าบลสระตะเคียน
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559

โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ

โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
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โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมชุมชน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการปัจฉิมนเิทศผู้ปกครองและมอบอนบุตัรบณัฑิตน้อย

โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2559

โครงการหน่วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนสะอาด ปลอดลูกน�้ายุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรักน�้า รักป่า รักแผ่นดิน (ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ)

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ�าต�าบลสระตะเคียน

โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบ�ารุงดิน

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ�าต�าบลสระเคียน
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ อบต.สระตะเคียน  พบปะประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2559

การประชุมสภา อบต.สระตะเคียน

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต�าบล

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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วันท้องถิ่นไทย

วันแม่แห่งชาติ

วันปิยมหาราช

วันพ่อแห่งชาติ
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ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

และคนพิการ

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน (เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559)

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน (เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559)

โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน อปพร.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4
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องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งบรายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันที่  30  กันยายน  2559

 รายรับตามงบประมาณ  ประมาณการ   รายรับจริง  + สูง  

      - ต�่า

รายรับตามประมาณการ    

รายรับ     

หมวดภาษีอากร  175,000.00   300,809.41  +  125,809.41 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  55,000.00   199,135.00  +  144,135.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  402,000.00   386,774.70  -  15,225.30 

หมวดรายได้จากทุน  2,000.00   -    -  2,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  230,000.00   168,373.00  -  61,627.00 

หมวดภาษีจัดสรร  20,236,000.00   22,778,329.50  +  2,542,329.50 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  18,800,000.00   16,590,598.00  -  2,209,402.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น  39,900,000.00   40,424,019.61  +  524,019.61 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   18,258,775.00   

รวมรายรับทั้งสิ้น   58,682,794.61  

 

 รายจ่ายตามงบประมาณ  ประมาณการ   รายจ่ายจริง  +  สูง 

   -  ต�่า 

รายจ่ายตามประมาณการ    

งบกลาง   1,201,000.00   750,727.00  -  450,273.00 

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  3,262,320.00   3,262,320.00  -  -   

เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)  9,855,280.00   9,399,744.00  -  455,536.00 

ค่าตอบแทน  1,704,880.00   1,187,121.25  -  517,758.75 

ค่าใช้สอย  7,039,000.00   5,872,361.56  -  1,166,638.44 

ค่าวัสดุ   4,567,228.00   4,189,486.08  -  377,741.92 

ค่าสาธารณูปโภค  503,285.00   482,255.55  -  21,029.45 

ค่าครุภัณฑ์  1,178,300.00   1,089,523.56  -  88,776.44 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  5,534,107.00   4,757,592.00  -  776,515.00 

รายจ่ายอื่น  25,000.00   25,000.00  -  -   

เงินอุดหนุน  5,029,600.00   4,667,833.94  -  361,766.06 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  39,900,000.00   35,683,964.94  -  4,216,035.06 

รายจ่ายที่จ่ายตามเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   17,620,164.00   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   53,304,128.94   

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย   5,378,665.67   

    4,740,054.67   



สระตะเคยีนสาร สรปุผลการปฏบิตังิาน 2559ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
24

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระตะเคียน อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
บัญชีรายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายจริง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559
 

ประเภทรายได้ ประมาณการ รายรับ  
+ สูง 

    -  ต�่า 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   120,000.00   223,722.00   +   103,722.00 
(2) ภาษีบ�ารุงท้องที่   30,000.00   48,032.41   +   18,032.41 
(3) ภาษีป้าย  25,000.00   29,055.00   +   4,055.00 
   รวม  175,000.00   300,809.41   +   125,809.41 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    
(1)   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   -     -      -   
(2)   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   -     -      -   
(3)   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   500.00   487.00   -   13.00 
(4)   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร   -     100.00   +   100.00 
(5)   ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา   200.00   190.00   -   10.00 
(6)   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   1,000.00   1,190.00   +   190.00 
(7)   ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรทางบก   2,000.00   2,300.00   +   300.00 
(8)   ค่าปรับการผิดสัญญา   25,000.00   165,442.00   +   140,442.00 
(9)   ค่าปรับอื่น ๆ   -      -      -   
(10) ค่าใบอนุญาตรับท�าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   6,000.00   6,000.00    -   
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส�าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   5,000.00   14,726.00   +   9,726.00 
(12) ค่าใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   10,000.00   4,000.00   -   6,000.00 
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   5,000.00   4,500.00   -   500.00 
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   300.00   200.00   -   100.00 
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   -     -      -   
   รวม  55,000.00   199,135.00   +   144,135.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
(1)   ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   2,000.00   3,500.00   +   1,500.00 
(2)   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   400,000.00   383,274.70   -   16,725.30 
   รวม  402,000.00   386,774.70   -   15,225.30 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
(1)   ค่าขายแบบแปลน   110,000.00   28,400.00   -   81,600.00 
(2)   ค่ารับรองส�าเนาและถ่ายเอกสาร   -     -      -   
(3)   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ   120,000.00   139,973.00   +   19,973.00 
   รวม  230,000.00   168,373.00   -   61,627.00 
หมวดรายได้จากทุน   
(1)   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   2,000.00   -      2,000.00 
   รวม  2,000.00   -     -   2,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร    
(1) ภาษีและค่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน   -     354,199.79   +   354,199.79 
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  ก�าหนดแผนฯ   9,503,000.00   8,789,952.13   -   713,047.87 
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)   4,603,000.00   5,185,969.75   +   582,969.75 
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   350,000.00   310,308.28   -   39,691.72 
(5) ภาษีสุรา  2,300,000.00   2,391,576.14   +   91,576.14 
(6) ภาษีสรรพสามิต  3,000,000.00   5,143,089.81   +   2,143,089.81 
(7)   ภาษีการพนัน   -     -      -   
(8) ค่าภาคหลวงแร่   120,000.00   131,528.78   +   11,528.78 
(9)   ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม  150,000.00   81,182.11   -   68,817.89 
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  10,000.00   3,942.91   -   6,057.09 
(11) ค่าธรรมเนียมฯ  ที่ดิน  200,000.00   384,795.00   +   184,795.00 
(12) ภาษีจัดสรรอื่น  ๆ   -     1,784.80   +   1,784.80 
   รวม  20,236,000.00   22,778,329.50   +   2,542,329.50 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท�า   18,800,000.00   16,590,598.00   -   2,209,402.00 
   รวม  18,800,000.00   16,590,598.00   -   2,209,402.00 
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น   39,900,000.00   40,424,019.61   +   524,019.61 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ    
หมวดเงินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ    
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
 - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา    9,700,300.00   +   9,700,300.00 
 - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ    2,461,300.00   +   2,461,300.00 
 - เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน  ศพด.    2,037,575.00   +   2,037,575.00 
 - เงินอุดหนุนโครงการจัดท�าแผนงานด้านสุขภาพ    9,900.00   +   9,900.00 
 - เงินอุดหนุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก    112,300.00   +   112,300.00 
 - เงินอุดหนุนโครงการป้องกันเด็กจมน�้าเสียชีวิต    37,400.00   +   37,400.00 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น   3,747,000.00   +   3,747,000.00 
 - เงินอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด    65,000.00   +   65,000.00 
 - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(โครงการชุมชนสะอาดฯ)    32,100.00   +   32,100.00 
 - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาฯ)   42,900.00   +   42,900.00 
 - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(โครงการจัดการสุขภาพวัยรุ่นฯ   13,000.00   +   13,000.00 
   รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น  18,258,775.00   +   18,258,775.00 
   รวมรายรับทั้งสิ้น   58,682,794.61   +   18,782,794.61 
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ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย  

+ สูง 
    -  ต�่า 

รายจ่ายงบกลาง    
แผนงานงบกลาง (00410)    
งานงบกลาง (00411)    
1. งบกลาง(51000)    
 1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)   175,000.00  173,727.00  -  1,273.00 
     1.2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(110900)    
  - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   96,000.00   61,000.00  -  35,000.00 
  - จ่ายจากเงินรายได้  24,000.00   24,000.00  -  -   
 1.3 ประเภทเงินส�ารองจ่าย(110000)  495,000.00   81,000.00  -  414,000.00 
 1.4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)    
  1.4.1 โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อบต.สระตะเคียน   200,000.00   200,000.00  -  -   
    1.5 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็ญบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   211,000.00   211,000.00  -  -   
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  1,201,000.00   750,727.00  -  450,273.00 
งบบุคลาการ (520000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป (00111)    
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)    
1. ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก  อปท. (210100)   514,080.00   514,080.00    -   
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งนายก/รองนายก  (210200)   42,120.00   42,120.00    -   
3. ปรเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนาย  อปท. (210300)   42,120.00   42,120.00    -   
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อปท. (210500)   86,400.00   86,400.00    -   
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท. (210600)   2,577,600.00   2,577,600.00    -   
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  3,262,320.00   3,262,320.00    -   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)(522000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   2,537,390.00   2,537,337.00  -  53.00 
2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต�าบล(220200)   103,720.00   103,720.00  -  -   
3. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)  158,200.00   158,200.00  -  -   
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   532,980.00   526,103.00  -  6,877.00 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   72,300.00   71,116.00  -  1,184.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  3,404,590.00   3,396,476.00  -  8,114.00 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   1,090,480.00   1,089,572.00  -  908.00 
2. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   42,000.00   42,000.00  -  -   
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ�า(220400)   188,000.00   172,990.00  -  15,010.00 
5. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   408,000.00   407,476.00  -  524.00 
6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   96,000.00   59,094.00  -  36,906.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,824,480.00   1,771,132.00  -  53,348.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   548,665.00   397,855.00  -  150,810.00 
2. (220200)    8,000.00   -    -  8,000.00 
3. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   42,000.00   42,000.00  -  -   
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   627,480.00   610,100.00  -  17,380.00 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   75,675.00   70,140.00  -  5,535.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,301,820.00   1,120,095.00  -  181,725.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   320,000.00   302,058.00  -  17,942.00 
3. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   42,000.00   42,000.00  -  -   
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   330,000.00   264,870.00  -  65,130.00 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   18,000.00   18,000.00  -  -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  710,000.00   626,928.00  -  83,072.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   337,360.00   336,605.00  -  755.00 
2.  ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   42,000.00   42,000.00  -  -   
3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   998,720.00   894,871.00  -  103,849.00 
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   84,000.00   73,677.00  -  10,323.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,462,080.00   1,347,153.00  -  114,927.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   222,330.00   222,100.00  -  230.00 
2. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   32,400.00   31,500.00  -  900.00 
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   139,740.00   135,000.00  -  4,740.00 
4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงาน(220200)   24,840.00   24,840.00    -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  419,310.00   413,440.00  -  5,870.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�าบล(220100)   290,000.00   281,700.00  -  8,300.00 
2. ประเภทเงินประจ�าต�าแหน่งพนักงานส่วนต�าบล(220300)   42,000.00   42,000.00  -  -   
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)   353,000.00   352,820.00  -  180.00 
4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)   48,000.00   48,000.00  -  -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  733,000.00   724,520.00  -  8,480.00 
     รวมหมวดนี้  ทุกแผนงานทุกงาน  9,855,280.00   9,399,744.00  -  455,536.00 
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ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย  

+ สูง 
    -  ต�่า 

งบด�าเนินการ(530000)    
หมวดค่าตอบแทน(531000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)   25,000.00   11,760.00  -  13,240.00 
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)   312,360.00   69,600.00  -  242,760.00 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   37,000.00   20,560.00  -  16,440.00 
4. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)   990,720.00   969,820.00  -  20,900.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,365,080.00   1,071,740.00  -  293,340.00 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.(310100)   100,000.00   20,400.00  -  79,600.00 
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)   64,800.00   24,000.00  -  40,800.00 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   40,000.00   27,745.00  -  12,255.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  204,800.00   72,145.00  -  132,655.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)   48,000.00   17,000.00  -  31,000.00 
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   10,000.00   2,000.00  -  8,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  58,000.00   19,000.00  -  39,000.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   10,000.00   3,739.75  -  6,260.25 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  10,000.00   3,739.75  -  6,260.25 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)   27,000.00   12,000.00  -  15,000.00 
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   3,000.00   2,756.75  -  243.25 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  30,000.00   14,756.75  -  15,243.25 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   10,000.00   3,739.75  -  6,260.25 
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)   27,000.00   2,000.00  -  25,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  37,000.00   5,739.75  -  31,260.25 
     รวมหมวดนี้  ทุกแผนงานทุกงาน  1,704,880.00   1,187,121.25  -  517,758.75 
หมวดค่าใช้สอย(532000)    
แผนงานบริหารทั่วไ(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   135,000.00   134,700.00  -  300.00 
 1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   66,000.00   66,000.00  -  -   
 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ   72,000.00   72,000.00  -  -   
 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  ในการจัดท�าสิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ - เข้าเล่ม
  ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   160,000.00   156,822.01  -  3,177.99 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)     -   
 2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   20,000.00   10,710.00  -  9,290.00 
 2.2 ค่ารับรองการประชุม   55,000.00   37,920.00  -  17,080.00 
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (320300)    
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   100,000.00   71,839.00  -  28,161.00 
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  “วันท้องถิ่นไทย”  ประจ�าปี  2559   20,000.00   11,560.00  -  8,440.00 
 3.3 โครงการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน   50,000.00   37,000.00  -  13,000.00 
 3.4 โครงการจัดท�าเอกสาร  วารสารและสื่อประชสัมพันธ์   50,000.00   48,000.00  -  2,000.00 
 3.5 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   40,000.00   22,997.00  -  17,003.00 
 3.6 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   30,000.00   30,000.00  -  -   
 3.7 โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ   20,000.00   19,412.00  -  588.00 
 3.8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุต�าบลสระตะเคียน   20,000.00   19,625.00  -  375.00 
 3.9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารกลุ่มสตรีต�าบลสระตะเคียน   35,000.00   33,562.00  -  1,438.00 
 3.10 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ส�าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ
  พนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ  อบต.สระตะเคียน   40,000.00   20,000.00  -  20,000.00 
 3.11 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน   400,000.00   395,850.00  -  4,150.00 
4. ประเภทค่าบ�ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)  162,000.00   135,963.55  -  26,036.45 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,475,000.00   1,323,960.56  -  151,039.44 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)    
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน   40,000.00   39,810.00  -  190.00 
 1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  รุ่นที่  4  220,000.00   183,725.00  -  36,275.00 
 1.3 โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร.   30,000.00   21,220.00  -  8,780.00 
     1.4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  100,000.00   -    -  100,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  390,000.00   244,755.00  -  145,245.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน(00252)    
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันทร์ของคนในชาติ   30,000.00   -    -  30,000.00 
 1.2 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตานโยบายของรัฐบาล  30,000.00   -    -  30,000.00 
 1.3 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต�าบล   5,000.00   1,000.00  -  4,000.00 
 1.4 โครงการ  อบต.สระตะเคียน  พบปะประชาชน  ปี งปม. 2559  50,000.00   43,400.00  -  6,600.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  115,000.00   44,400.00  -  70,600.00 
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+ สูง 
    -  ต�่า 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   50,000.00   11,100.00  -  38,900.00 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   30,000.00   13,783.00  -  16,217.00 
 2.2 โครงการจัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   20,000.00   -    -  20,000.00 
 2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   50,000.00   49,600.00  -  400.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  150,000.00   74,483.00  -  75,517.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   40,000.00   -    -  40,000.00 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   20,000.00   -    -  40,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  60,000.00   -    -  60,000.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   50,000.00   34,200.00  -  15,800.00 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   40,000.00   4,470.00  -  35,530.00 
 2.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่  18  ประจ�าปี  2559   200,000.00   197,422.00  -  2,578.00 
 2.3 โครงการก�าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน   30,000.00   21,000.00  -  9,000.00 
 2.4 โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)     -   
  - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   495,000.00   400,159.00  -  94,841.00 
  - จ่ายจากเงินรายได้   50,000.00   31,250.00  -  18,750.00 
 2.5 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ   60,000.00   40,450.00  -  19,550.00 
 2.6 โครงการธนาคารขยะ   30,000.00   23,301.00  -  6,699.00 
 2.7 โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน   30,000.00   -    -  30,000.00 
 2.8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   100,000.00   99,000.00  -  1,000.00 
 2.9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก   -     -    -  -   
 2.10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   70,000.00   3,550.00  -  66,450.00 
 2.11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่   20,000.00   20,000.00  -  -   
 2.11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง  ๆ  60,000.00   21,060.00  -  38,940.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,235,000.00   895,862.00  -  339,138.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  60,000.00   38,400.00  -  21,600.00 
 1.2 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สระตะเคียน  450,000.00   375,000.00  -  75,000.00 
 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท�าความสะอาด (ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.สระตะเคียน  จ�านวน  5  ศูนย์   144,000.00   143,226.00  -  774.00 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   80,000.00   78,246.00  -  1,754.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  734,000.00   634,872.00  -  99,128.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   15,000.00   -    -  15,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  15,000.00   -    -  15,000.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา(00212)    
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)    
 1.1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ�าปี  2559   85,000.00   82,164.00  -  2,836.00 
 1.2 โครงการประเมินพัฒนการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   40,000.00   39,555.00  -  445.00 
 1.3 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย   40,000.00   39,320.00  -  680.00 
 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30,000.00   26,605.00  -  3,395.00 
 1.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ   81,800.00   81,800.00  -  -   
 1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   336,000.00   336,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   145,600.00   145,600.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   380,800.00   380,800.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   190,400.00   190,400.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   134,400.00   134,400.00    -   
 1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   36,000.00   36,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   15,600.00   15,600.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   40,800.00   40,800.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   20,400.00   20,400.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   14,400.00   14,400.00    -   
 1.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแม่และลูก)    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   5,000.00   5,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   5,000.00   5,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   5,000.00   5,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   5,000.00   5,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   5,000.00   5,000.00    -   
 1.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   18,000.00   18,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   12,000.00   12,000.00    -   
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  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   18,000.00   18,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   12,000.00   12,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   12,000.00   12,000.00    -   
 1.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาลเพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   15,000.00   15,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   15,000.00   15,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   15,000.00   15,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   15,000.00   15,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   25,000.00   25,000.00    -   
 1.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวนผักหนูน้อย    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   3,000.00   3,000.00    -   
     1.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   3,000.00   3,000.00    -   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   3,000.00   3,000.00    -   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   3,000.00   3,000.00    -   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   3,000.00   3,000.00    -   
   - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   3,000.00   3,000.00    -   
 1.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   3,000.00   3,000.00    -   
 1.14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   9,000.00   9,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   3,900.00   3,900.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   10,200.00   10,200.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   5,100.00   5,100.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   3,600.00   3,600.00    -   
 1.15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ    
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข   7,000.00   7,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   3,000.00   3,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   8,000.00   8,000.00    -   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว  4,000.00   4,000.00    -   
  - ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   3,000.00   3,000.00    -   
 1.17 โครงการหนูน้อยซ้อมแผนป้องกันภัย   15,000.00   10,115.00  -  4,885.00 
 1.18 โครงการหนูน้อยออมทรัพย์   15,000.00   14,100.00  -  900.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,905,000.00   1,891,859.00  -  13,141.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานศึกษาไม่ก�าหนดระดับ(00214)    
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)    
 1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  ต.สระตะเคียน   60,000.00   55,530.00  -  4,470.00 
 1.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร   15,000.00   14,480.00  -  520.00 
 1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน   40,000.00   34,865.00  -  5,135.00 
 1.4 โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   50,000.00   49,742.00  -  258.00 
 1.5 โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมเครือข่ายสภาเด็กฯ   40,000.00   39,500.00  -  500.00 
 1.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน   80,000.00   80,000.00  -  -   
 1.7 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ต�าบลสระตะเคียน   20,000.00   19,988.00  -  12.00 
 1.8 โครงการสภาเด็กและเยาวขนรุ่นใหม่ไปวัดฟังธรรม   10,000.00   6,720.00  -  3,280.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  315,000.00   300,825.00  -  14,175.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)    
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (320300)    
 1.1 โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  ประจ�าปี  2559   40,000.00   36,000.00  -  4,000.00 
 1.2 โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรม   80,000.00   74,700.00  -  5,300.00 
 1.3 โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน   30,000.00   17,550.00  -  12,450.00 
 1.4 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา   150,000.00   140,395.00  -  9,605.00 
 1.5 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน   25,000.00   17,850.00  -  7,150.00 
 1.6 โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาชน   25,000.00   20,700.00  -  4,300.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  350,000.00   307,195.00  -  42,805.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)    
 1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   40,000.00   7,800.00  -  32,200.00 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (320300)    
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  15,000.00   9,560.00  -  5,440.00 
 2.2 โครงการท�าค้างอุโมงค์ปลูกพืชศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลสระตะเคียน   30,000.00   -    -  30,000.00 
 2.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต�าบลสระตะเคียน   50,000.00   49,250.00  -  750.00 
 2.4  โครงการปรบปรุงสวนสมุนไพรศูนย์บริการและถ่ายทอดโทคโนโลยีการเกษตรต�าบลสาระตะเคียน   20,000.00   6,500.00  -  13,500.00 
 2.5 โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ   30,000.00   23,000.00  -  7,000.00 
 2.6 โครงการแปลงสาธิตการใข้ปุ๋ยพืชสดในการบ�ารุงดิน   10,000.00   7,600.00  -  2,400.00 
 2.7 โครงการแปลงสาธิตการปลูกหม่อนรับประทานผลสด   20,000.00   4,600.00  -  15,400.00 
 2.8 โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ(พด.2)   20,000.00   14,800.00  -  5,200.00 
 2.9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านประมง   30,000.00   8,600.00  -  21,400.00 
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 2.10 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์   30,000.00   22,440.00  -  7,560.00 
     รวมหมด/แผนงาน/งานนี้  295,000.00   154,150.00  -  140,850.00 
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  7,039,000.00   5,872,361.56  -  1,166,638.44 
หมวดค่าวัสดุ(533000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
1. ประเภทวัสดส�านักงาน(330100)   305,500.00   294,381.00  -  11,119.00 
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)   45,000.00   25,445.00  -  19,555.00 
3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700)   70,000.00   48,750.00  -  21,250.00 
4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)   224,715.00   197,935.22  -  26,779.78 
5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)   35,000.00   31,746.00  -  3,254.00 
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)   205,000.00   197,230.00  -  7,770.00 
7. ประเภทวัสดุอื่น  ๆ  (331700)   20,000.00   13,000.00  -  7,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  905,215.00   808,487.22  -  96,727.78 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)  601,280.00   548,171.00  -  53,109.00 
 - จ่ายจากเงินรายได้   148,720.00   148,454.00  -  266.00 
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)   250,000.00   249,307.00  -  693.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,000,000.00   945,932.00  -  54,068.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)   20,000.00   5,000.00  -  15,000.00 
2. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(330900)   70,000.00   -    -  70,000.00 
3. ประเภทวัสดุกีฬา(331300)   100,000.00   89,816.00  -  10,184.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  190,000.00   94,816.00  -  95,184.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    
1. ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)(330400)    
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   437,483.00   392,972.92  -  44,510.08 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ร.ร.   1,931,530.00   1,888,432.94  -  43,097.06 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  2,369,013.00   2,281,405.86  -  87,607.14 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานศึกษาไม่ก�าหนดระดับ(00214)    
1. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)    
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์และวารสารต่าง  ๆ   20,000.00   11,655.00  -  8,345.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  20,000.00   11,655.00  -  8,345.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1. ประเภทวัสดุการเกษตร(331000)   60,000.00   46,790.00  -  13,210.00 
2. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)   23,000.00   400.00  -  22,600.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  83,000.00   47,190.00  -  35,810.00 
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  4,567,228.00   4,189,486.08  -  377,741.92 
หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
1. ประเภทค่าไฟฟ้า(340100)   296,800.00   296,348.53  -  451.47 
2. ประเภทค่าน�้าประปา(340200)   80,000.00   75,193.85  -  4,806.15 
3. ประเภทค่าโทรศัพท์(340300)   20,000.00   12,361.17  -  7,638.83 
4. ประเภทค่าไปรษณีย์(340400)   15,000.00   6,867.00  -  8,133.00 
5. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(340500)   91,485.00   91,485.00  -  -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  503,285.00   482,255.55  -  21,029.45 
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  503,285.00   482,255.55  -  21,029.45 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
1. ประเภทครุภัณฑ์ส�านักงาน(410100)    
 1.1 ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง  ขนาด  3  ช่อง/หลัง  จ�านวน  2  หลัง   100,000.00   98,000.00  -  2,000.00 
 1.2 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง  ขนาดไม่น้อยกว่า  91.4x45.7x183  ซม. จ�านวน 2  ตู้  11,600.00   11,400.00  -  200.00 
 1.3 ค่าจัดซื้อโซฟาส�านักงานแบบเสริมขาพร้อมโต๊ะกลาง  จ�านวน  1  ชุด   10,000.00   9,900.00  -  100.00 
 1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  ขนาด  60x180x75  ซม.  จ�านวน  10  ตัว   15,000.00   14,900.00  -  100.00 
 1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  จ�านวน  100  ตัว   25,000.00   24,500.00  -  500.00 
 1.6 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส�านักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่งได้  จ�านวน  6  ตัว   9,000.00   9,000.00  -  -   
 1.7 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจาก  ขนาด  4  ฟุต  จ�านวน  2  หลัง   9,000.00   8,600.00  -  400.00 
    1.8 ค่าจัดซื้อโต๊ะท�างานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอี้  จ�านวน  1  ชุด   4,500.00   4,300.00  -  200.00 
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(410600)    
 2.1 ค่าจัดซื้อวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่ประเภท  2  จ�านวน  2  เครื่อง  24,000.00   24,000.00  -  -   
 2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว  จ�านวน  1  ชุด   10,000.00   9,095.00  -  905.00 
 2.3 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  จ�านวน  3  ชุด   75,000.00   68,747.50  -  6,252.50 
3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(411100)    
    3.1 ค่าจัดซื้อสายส่งน�้าดับเพลิงและไฟไซเรนรถดับเพลิง   85,000.00   56,600.00  -  28,400.00 
    3.2 ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง  จ�านวน  10  ถัง   20,000.00   16,500.00  -  3,500.00 
4. ประเภทครุภัณฑ์ส�ารวจ(411300)    
 4.1 ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์แบบทรงเอพับเก็บได้   5,000.00   5,000.00  -  -   
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)    
 5.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คส�าหรับงานส�านักงาน  
  จอขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว  จ�านวน  2  เครื่อง   34,000.00   31,800.00  -  2,200.00
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6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(410300)    
 6.1 ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมพายประจ�าเรือ  จ�านวน  2  ล�า   20,000.00   -    -  20,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  457,100.00   392,342.50  -  64,757.50 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1. ประเภทครุภัณฑ์ส�านักงาน(410100)    
 1.1 ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จ�านวน  4  ตู้   13,500.00   13,500.00  -  - 
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)    
 1.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  ขนาดหน้าจอ  14  นิ้ว  จ�านวน  1  เครื่อง   17,000.00   13,990.00  -  3,010.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  30,500.00   27,490.00  -  3,010.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง(410500)    
 1.1 ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนสี่เหลี่ยม  ขนาด  15x15  ซม.  จ�านวน  3  ลูก   8,500.00   8,301.06  -  198.94 
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(410600)    
 2.1 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร  จ�านวน  4  ชุด   100,000.00   100,000.00  -  -   
3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น(411700)    
 2.1 ค่าจัดซื้อกระจกนูนทางโค้งจราจร   100,000.00   100,000.00  -  -   
 2.2 ค่าจัดซื้อการ์ดเรลทางโค้ง   100,000.00   100,000.00  -  -   
 2.3 ค่าจัดซื้ป้ายจราจรเตือนทางแยก   100,000.00   99,400.00  -  600.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  408,500.00   407,701.06  -  798.94 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)    
 1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมตั้งโต๊ะส�าหรับงานส�านักงาน  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ�านวน  1  เครื่อง   16,000.00   15,200.00  -  800.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  16,000.00   15,200.00  -  800.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนแระประถมศึกษา(00212)    
1. ประเภทครุภัณฑ์ส�านักงาน(410100)    
 1.1 ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน  11  ฟุต  จ�านวน  5  ตู้   49,500.00   49,500.00  -  -   
 1.2 โต๊ะท�างานระดับ 3 -5 พร้อมเก้าอี้  จ�านวน  5  ชุด   22,500.00   22,500.00  -  -   
 1.3 เครื่องเล่นดีวีดี  จ�านวน  1  เครื่อง   1,500.00   1,400.00  -  100.00 
 1.4 พัดลมผนังหรือพัดลมโคจร  ขนาด  16  นิ้ว  จ�านวน  10  ตัว   15,000.00   13,000.00  -  2,000.00 
2.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(410900)    
 2.1 โต๊ะรับประทานอาหารส�าหรับเด็กปฐมวัยพร้อมเก้าอี้  6  ที่นั่ง  จ�านวน  10  ชุด   35,000.00   35,000.00  -  -   
 2.3 หม้อหุงข้าวขนาดไม่น้อยกว่า  3.8  ลิตร  จ�านวน  2  เครื่อง   4,000.00   3,000.00  -  1,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  127,500.00   124,400.00  -  3,100.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(410400)    
 2.1 ค่าจัดซื้อโรตารีเตรียมดิน  จ�านวน  1  ตัว   70,000.00   69,800.00  -  200.00 
 2.2 ค่าจัดซื้อใบสว่านเจาะดินพร้อมหางติดรถฟาร์มแรกเตอร์  จ�านวน  1  ตัว   25,000.00   24,700.00  -  300.00 
 2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา  จ�านวน  1  เครื่อง   13,000.00   -    -  13,000.00 
 2.4 ค่าจัดซื้อถังพ่นยา  จ�านวน  1  เครื่อง   5,000.00   5,000.00  -  -   
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(410900)    
 2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  จ�านวน  1  เครื่อง   22,000.00   20,300.00  -  1,700.00 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)   -     
 3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  จ�านวน  1  เครื่อง   3,700.00   2,590.00  -  1,110.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  138,700.00   122,390.00  -  16,310.00 
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  1,178,300.00   1,089,523.56  -  88,776.44 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)    
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1. ประเภทอาคารต่าง  ๆ(420700)    
 1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  อบต.สระตะเคียน   300,000.00   300,000.00  -  -   
 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน  อบต.สระตะเคียน   450,000.00   450,000.00  -  -   
 1.3 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  ม.14   250,000.00   250,000.00  -  -   
 1.4 โรงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   666,000.00   659,000.00  -  7,000.00 
 1.5 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงศาลาประชาคมบ้านโคกสูง  ม.3   113,700.00   113,700.00  -  -   
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(4209000)    
 2.1 โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีองค์ประจ�าต�าบบสระตะเคียน
  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกบ้านโคกไม้ตาย  ม.4   400,000.00   400,000.00  -  -   
 2.2 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง - บุงิ้ว   300,000.00   244,000.00  -  56,000.00 
 2.3 โรงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข  สันตินิมิตร  และสันติพัฒนา   300,000.00   244,000.00  -  56,000.00 
 2.4 ค่าปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ทาวสุรนารีย์อค์ประจ�าบ้านสระตะเคียน   255,400.00   250,000.00  -  5,400.00 
3. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(421000)    
 3.1 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าว(เสียงตามสาย)  บ้านโคกวัวนอน  ม.6   88,500.00   82,242.00  -  6,258.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  3,123,600.00   2,992,942.00  -  130,658.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานไฟฟ้าถนน(00242)    
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(420900)    
 1.1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.3   186,300.00   181,000.00  -  5,300.00 
  1.2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.7   267,000.00   267,000.00  -  -   
 1.3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.11   268,100.00   262,000.00  -  6,100.00 
 1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.12   200,000.00   200,000.00  -  -   
 1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าบ้านสระตะเคียน ม.1   144,600.00   135,100.00  -  9,500.00 
 1.6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.9   300,000.00   290,000.00  -  10,000.00 
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2. ประเภทค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(421100)    
 2.1 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นชนิดแคฟซีล  จ�านวน  3  จุด   931,707.00   429,550.00  -  502,157.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  2,297,707.00   1,764,650.00  -  533,057.00 
แผนงานการพาณิชย์(00330)    
งานกิจการประปา(00332)    
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(421000)    
 1.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบุงิ้ว  ม.7   33,000.00   -    -  33,000.00 
 1.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสันตินิมิตร  ม.11   31,900.00   -    -  31,900.00 
 1.3 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสันติพัฒนา  ม.13   47,900.00   -    -  47,900.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  112,800.00   -    -  112,800.00 
     รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน  5,534,107.00   4,757,592.00  -  776,515.00 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป    
งบรายจ่ายอื่น(500000)    
หมวดรายจ่ายอื่น(510000)    
รายจ่ายอื่น(510100)   25,000.00   25,000.00    -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  25,000.00   25,000.00    -   
     รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน  25,000.00   25,000.00    -   
งบเงินอุดหนุน(560000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันเป็นสาธารณประโยชน์(610200)    
 1.1 อุดหนุนที่ท�าการปกครองอ�าเภอเสิงสางตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
  12  สิงหามหาราชินี  ประจ�า  2559   5,000.00   5,000.00    -   
   1.2 อุดหนุนที่ท�าการปกครองอ�าเภอเสิงสางตามโครงการจัดงาน  5  ธันวามหาราชา  ประจ�าปี  2559   10,000.00   10,000.00    -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  15,000.00   15,000.00    -   
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานไฟฟ้าถนน(00242)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)    
 1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอเสิงสางตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกไม้ตาย  ม.4   100,000.00   98,292.31  -  1,707.69 
 1.2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอเสิงสางตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกวัวนอน  ม.6   111,500.00   111,120.58  -  379.42 
 1.3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอเสิงสางตามโครการขยายเขตไฟฟ้า
  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านหนองใหญ่  ม.12   200,000.00   135,204.68  -  64,795.32 
 1.4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอเสิงสางตามโครการขยายเขตไฟฟ้า
  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บานสันติพัฒนา  ม.13   252,100.00   251,216.37  -  883.63 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  663,600.00   595,833.94  -  67,766.06 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันเป็นสาธารณประโยชน์(610200)    
 1.1 อุดหนุนที่ท�าการปกครองอ�าเภอเสิงสางตามโครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
  ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   4,000.00   -    -  4,000.00 
 1.2 อุดหนุนส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
  สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   5,000.00   -    -  5,000.00 
 1.3 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน(อสม.)  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน   210,000.00   105,000.00  -  105,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  219,000.00   105,000.00  -  114,000.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)    
 1.1 อุดหนุนกลุ่มสถานศึกษาภายในเขตต�าบลสระตะเคียนตามโครงการอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรียน    
  - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   3,024,000.00   2,894,000.00  -  130,000.00 
  - จ่ายจากเงินรายได้   1,008,000.00   1,008,000.00  -  -   
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  4,032,000.00   3,902,000.00  -  130,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)    
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)    
 1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน   50,000.00   -    -  50,000.00 
     รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  50,000.00   -    -  50,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)    
1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ(610200)    
 1.1 โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา   50,000.00   50,000.00    -   
     รวมหมด/แผนงาน/งานนี้  50,000.00   50,000.00    -   
     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน 5,029,600.00 4,667,833.94 -  361,766.06 
     รวมทุกหมวด  ทุกประเภท  ทุกแผนงาน/งาน 39,900,000.00 35,683,964.94 -  4,216,035.06 

ผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีทุกท่านยื่นแบบและช�าระภาษีประจ�าปี ตามก�าหนดระยะเวลา ดังนี้
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ภาษีป้าย  รับช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
 ภาษีบ�ารุงท้องที่ รับช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี
 ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตนับตั้งแต่ประกอบกิจการทันที
กรณีต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขยื่นค�าขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต

“สระตะเคียนจะก้าวไกล  เมื่อประชาร่วมใจเสียภาษี” “ท้องถิ่นดี
ภาษีช่วย

ท้องถิ่นสวย  
ภาษีสร้าง”
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รายงานผลการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับ 

 ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 231,317.87
 เงินอุดหนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 472,500.00
 เงินอุดหนุนจาก อบต.สระตะเคียน 200,000.00
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,607.45
 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ 1,500.00
 เงินรับคืนจากการด�าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 85,309.00
  รวมรายรับ 993,234.32
รายจ่าย 

1.  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 106,450.00
2.  โครงการจัดท�าแผนสุขภาพต�าบลสระตะเคียน 9,891.00
3.  โครงการการจัดการสุขภาพวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วมต�าบลสระตะเคียน 13,000.00
4.  โครงการป้องกันเด็กจมน�้าเสียชีวิตในพื้นที่ต�าบลสระตะเคียน 37,400.00
5.  โครงการชุมชนสะอาด ปลอดลูกน�้ายุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 8,700.00
6.  โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27,150.00
7.  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย รพ.สต.สันติสุข 17,700.00
8.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  รพ.สต.สันติสุข 9,000.00
9.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตที่มีความเสี่ยงสูงมาก 9,000.00
    ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ  รพ.สต.สันติสุข 
10.  โครงการสตรียุคใหม่ ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม  รพ.สต.สันติสุข 14,000.00
11.  โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย คุณภาพ  รพ.สต.สันติสุข 10,000.00
12.  โครงการเด็กวัยเรียนไทยเติบโตสมวัยจัดการภาวะสุขภาพได้ด้วยตนเอง  รพ.สต.สันติสุข 14,000.00
13.  โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน ตามหลัก 3อ. 2ส.  รพ.สต.สันติสุข 14,000.00
14.  โครงการวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รพ.สต.สันติสุข 14,000.00
15.  โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพตามวัยใส่ใจเด็กอายุ 0 - 5 ปี  รพ.สต.สันติสุข 11,000.00
16.  โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน อายุ 6 - 14 ปี  รพ.สต.โคกไม้ตาย 21,400.00
17.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรคแซกซ้อน  รพ.สต.โคกไม้ตาย 9,400.00
18.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรคเรื้อรัง (3อ2ส)  รพ.สต.โคกไม้ตาย 13,000.00
19.  โครงการ อย.น้อย เฝ้าระวังภัยอาหารปลอดภัย  รพ.สต.โคกไม้ตาย 9,100.00
20.  โครงการอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย  รพ.สต.โคกไม้ตาย 13,400.00
21.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกสูง-บุงิ้ว  17,680.00 
22.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกไม้งาม-โคกวัวนอน  12,480.00 
23.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่-สระตะเคียน  35,360.00 
24.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันติสุข  31,200.00 
25.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองใหญ่  13,520.00 
26.  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม  ชมรมผู้สูงอายุตะเคียนทอง ๑ 40,400.00
27.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 5,000.00
28. โครงการอบรมการป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 16,100.00
29. โครงการการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 14,800.00
      การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
30.  โครงการการออกก�าลังกายด้วยฮูลาฮูป  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 5,000.00
31.  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 16,000.00
32.  โครงการวัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหิน 11,740.00
33.  โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านสระตะเคียน 12,200.00
34.  โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านหนองหิน 10,200.00
35.  โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านหนองไข่น�้า 10,200.00
36.  โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านใหม่ 12,200.00
37.  โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรลูกประคบ  บ้านโคกไม้ตาย 14,900.00
38.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย  บ้านใหม่ 12,800.00
39.  โครงการธูปหอมพิชิตไข้เลือดออก  บ้านโคกวัวนอน 15,000.00
40.  โครงการเกษตรไทยปลอดภัยจากสารเคมี  บ้านสันตินิมิตร 9,500.00
41.  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอสม.  บ้านสันติพัฒนา 13,400.00
42.  โครงการดูแลผู้สูงวัยออกก�าลังกายห่างไกลโรคซึมเศร้า 12,200.00
43.  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 23,200.00
44.  ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน 4,200.00
  รวมรายจ่าย 750,871.00
  ยอดยกไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 157,054.32
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กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  9,339,000 บาท 
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม   7,066,900 บาท
2  งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 2,115,600 บาท
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 141,500 บาท
4.  งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 15,000 บาท
 - โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณ     40,000 บาท
 - โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ     15,000 บาท
 -  โครงการจัดท�าเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ     50,000 บาท
 - โครงการวันปิยมหาราช งบประมาณ     10,000 บาท
 -  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมพนักงานส่วนต�าบลฯ งบประมาณ     30,000 บาท
 - โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
  ประจ�าปี 2560 (อุดหนุน) งบประมาณ       5,000 บาท
 -  โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ประจ�าปี 2560 (อุดหนุน) งบประมาณ     10,000 บาท
 งานบริหารงานคลัง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,559,860 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 2,173,260 บาท
2. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 281,000 บาท
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 105,600 บาท
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ     30,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  350,000 บาท
1. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 350,000 บาท
 - โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน งบประมาณ     50,000 บาท
 - โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. งบประมาณ     30,000 บาท
 -  โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ     20,000 บาท
 -  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  ที่เกิดจากสาธารณภัย  งบประมาณ   100,000 บาท  
 - โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ   150,000 บาท
แผนงานการศึกษา
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  4,181,440 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 3,322,440 บาท
2. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 859,000 บาท
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  8,588,713 บาท
1. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 4,522,713 บาท
2. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 186,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 3,880,000 บาท
 - โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 งบประมาณ     90,000 บาท
 - โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ     40,000 บาท
 -  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย งบประมาณ     40,500 บาท
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ     30,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ     80,000 บาท
 -  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหรสถานศึกษา งบประมาณ 1,904,550 บาท
 งานศึกษาไม่ก�าหนดระดับ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      55,000 บาท
1. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 55,000 บาท
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร งบประมาณ   15,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ   20,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  3,334,640 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 725,040 บาท
2. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 1,483,200 บาท
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 1,126,400 บาท
 - โครงการจัดท�าของเสียอันตรายจากชุมชน งบประมาณ   30,000 บาท
 -  โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม งบประมาณ   30,000 บาท
 -  โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ งบประมาณ   60,000 บาท
 -  โครงการธนาคารขยะ งบประมาณ   30,000 บาท
 -  โครงการป้องกันเด็กจมน�้าเสียชีวิต งบประมาณ   50,000 บาท
 -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ   200,000 บาท
 -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ งบประมาณ   30,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  1,567,060 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม   735,960 บาท
2.  งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม   774,500 บาท
3.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม    56,600 บาท
 -  โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ งบประมาณ   60,000 บาท
 -  โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน งบประมาณ   35,000 บาท
 -  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว งบประมาณ   35,000 บาท
 - โครงการฝึกอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ งบประมาณ   35,000 บาท
 - โครงการพัฒนาผู้น�ากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ   40,000 บาท
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ   60,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน งบประมาณ   35,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน งบประมาณ   80,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  งบประมาณ   40,000 บาท
 -  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ งบประมาณ   30,000 บาท
 - โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน งบประมาณ   60,000 บาท
 - โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ   30, บาท
 -  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด งบประมาณ   30,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  4,942,400 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 1,496,400 บาท
2. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม 1,380,000 บาท
3.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม 2,066,000 บาท
 งานไฟฟ้าถนน  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  4,778,641 บาท
1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 3,878,641 บาท
 - โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ย่าโม – สี่แยกวัดโคกไม้ตาย งบประมาณ     225,000 บาท
 - โครงการติดตั้งม่านกันแดดอาคารกองช่าง งบประมาณ       50,000 บาท
 - โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารกองช่าง งบประมาณ     60,000 บาท
 - โครงการปรับปรุงอาคารส�านักงาน งบประมาณ   169,000 บาท
 -  โครงการสอบแนวเขตป่าดงดาน งบประมาณ   300,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 งบประมาณ   230,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันตินิมิต หมู่ที่ 11 งบประมาณ   400,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 งบประมาณ   400,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 งบประมาณ   300,000 บาท
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ   300,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายติดโรงเรียนบ้านสันติสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 งบประมาณ   300,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบุบ้านโคก – หน้าอ่างเก็บน�้าห้วยเตย  งบประมาณ     99,000 บาท
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 งบประมาณ   300,000 บาท
 - โครงการขุดลอกสระน�้าบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 งบประมาณ   145,641 บาท



สระตะเคียนสาร สรปุผลการปฏิบัตงิาน 2559ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
35

 -  โครงการขุดลอกสระน�้าบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ   100,000 บาท 
 -  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตต�าบล งบประมาณ   500,000 บาท
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่าทางเข้าไร่ – นาพร้อมสายพาดดับบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 งบประมาณ   900,000 บาท
 -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 งบประมาณ   200,000 บาท
 -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าล่องสว่างบ้านหนองไข่น�้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ   200,000 บาท
 -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส เพิ่มก�าลังหม้อแปลงสายวัดบ้านใหม่ งบประมาณ   200,000 บาท
 -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ   200,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      140,000 บาท
1.  งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม   140,000 บาท
 - โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน งบประมาณ     10,000 บาท
 - โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ       5,000 บาท 
 -  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณ     30,000 บาท
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ     65,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ งบประมาณ     30,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    350,000 บาท
1.  งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม   350,000 บาท
 - โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 19 งบประมาณ    200,000 บาท
 -  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน งบประมาณ      50,000 บาท
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  375,000 บาท
1. งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม   375,000 บาท
 -  โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม งบประมาณ      80,000 บาท
 -  โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน งบประมาณ      25,000 บาท
 -  โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา งบประมาณ      50,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน งบประมาณ      30,000 บาท
 -  โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2560 งบประมาณ      40,000 บาท
 -  โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณ    150,000 บาท
แผนงานการเกษตร
 งานส่งเสริมการเกษตร  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1,226,000 บาท
1.  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม   735,000 บาท
2.  งบด�าเนินงาน ตั้งไว้รวม   479,500 บาท
3.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม     11,500 บาท
 -  โครงการ “รักษ์น�้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” งบประมาณ        30,000 บาท
 -  โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ        10,000 บาท
 -  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ (พด.2) ศูนย์บริการถ่ายทอด งบประมาณ        20,000 บาท
    เทคโนโลยีการเกษตรต�าบลสระตะเคียน
 -  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและก�าจัดโรคและแมลงศรัตรูพืช งบประมาณ        20,000 บาท 
    ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต�าบลสระตะเคียน    
 -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบ�ารุงดินศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ         20,000 บาท
 -  โครงการอบรมการท�าน�้าสกัดจากมูลสุกรศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ        200,000 บาท
 -  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต�าบลสระตะเคียน งบประมาณ         20,000 บาท
แผนงานงบกลาง
 งบกลาง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  14,236,146 บาท
 -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ     220,000 บาท
 -  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,100,400 บาท
 -  เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ   2,880,000 บาท
 -  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ     120,000 บาท
 -  เงินส�ารองจ่าย งบประมาณ     441,900 บาท 
 -  รายจ่ายตามข้อผูกพัน งบประมาณ      240,000 บาท
 -  เงินทุนการศึกษาส�าหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระตะเคียน งบประมาณ        30,000 บาท
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สรุปขั้นตอน...
การรับบริการช�าระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษโีรงเรียนและทีดิ่น หมายถงึ ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากโรงเรอืน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

ไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

 1. เจ้าของทรัพย์สิน

 2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างและเจ้าของท่ีดนิเป็น

คนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าท่ี

เสียภาษีส�าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี

 เจ ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู ่ภายในเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี

หลักฐานที่ใช้ประกอบการช�าระภาษี

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 3. ทะเบียนพาณิชย์

2.  ภาษีบ�ารุงท้องที่
 ภาษีบ�ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บเจ้าของที่ดิน  

ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ�ารุงท้องที่

 ท่ีดนิท่ีต้องเสยีภาษีบ�ารงุท้องท่ี  ได้แก่ ท่ีดนิท่ีเป็นของบคุคล

หรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือ สิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินที่ไม่เป็น

กรรมสิทธิ์ของเอกชน 

 ก�าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) 

ณ ส�านกังานองค์กรปกครองส่วนถิน่ ท้องทีซ่ึง่ทีด่นิตัง้อยูภ่ายใน

เดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  

 แบบแสดงรายการทีไ่ด้ยืน่ไว้นัน้ใช้ได้คราวละ 4 ปี ช�ารภาษี

ปีละ 1 ครั้ง  ตั้งแต่มกราคม – เมษายน ของทุกปี

หลกัฐานประกอบการยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิเพือ่เสยีภาษี

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

3. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด, 

 นส.3, สปก.

4. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีที่เสียครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

5. หนังสือมอบอ�านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท�าการแทน

3. ภาษีป้าย
 ป้ายท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงป้าย ยี่ห้อ หรือ

เครือ่งหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้า หรอืประกอบกจิการอืน่

เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง  หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย

อกัษร ภาพ หรอืเครือ่งหมาย ทีเ่ขยีน แกะสลกั จารกึ หรอืท�าให้

ปรากฏด้วยวิธีใดๆ

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

 เจ้าของป้ายท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี/ในกรณี

เจ้าของป้ายติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบ

ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย

หลักฐานที่ประการยื่นแบบช�าระภาษีป้าย

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า 
10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่ 
12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ 
 ตนเอง 

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ เงินอุดหนุน ยื่นความประสงค์ได้ ดังนี้

1. ผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 2. คนพิการ รบัลงทะเบียนในวนั เวลาราชการ
3. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ในวัน เวลา ราชการ 
4. เด็กแรกเกิด ยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ภายใน 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย.60 ในวัน เวลาราชการ

“ท้องถิ่นดี
ภาษีช่วย

ท้องถิ่นสวย
ภาษีสร้าง”

“สระตะเคียนจะก้าวไกล

เมื่อประชาร่วมใจเสียภาษี”


