
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 225,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

241,611

สํารองจ่าย 720,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000 640,000 210,400 341,900 1,564,397

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000 8,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 42,720 96,000 24,000 213,600

เงินเดือนพนักงาน 317,520 769,320 524,400 356,160 1,863,240

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 10,000 10,000 45,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 225,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

241,611

สํารองจ่าย 720,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,577,600 2,577,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,314,000 4,430,697

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,240 140,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,420 520,740

เงินเดือนพนักงาน 4,088,580 7,919,220

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 204,000 204,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 140,000 225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000 549,750

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหายและค่าสินไหม
ทดแทน

50,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหาย
และค่าสินไหมทดแทน

50,000

โครงการ "รักษ์นํ้า รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน" 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

270,000 270,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 303,600 873,350

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหายและค่าสินไหม
ทดแทน

280,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

120,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอื่น ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่า
เสียหาย
และค่าสินไหมทดแทน

50,000

โครงการ "รักษ์นํ้า รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน" 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี 
2561

90,000

โครงการกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 40,000

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์
โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” 200,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา ตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการครัวเรือน
สะอาด หมู่บ้านสวย
งาม

30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและกรีฑา
ยุวชน

50,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน
โครงการจัดทําแผน
และทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

5,000

โครงการจัดทําเอกสาร 
 วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี 
2561

90,000

โครงการกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 40,000

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 40,000 40,000

โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” 200,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา ตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการครัวเรือน
สะอาด หมู่บ้านสวย
งาม

30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและกรีฑา
ยุวชน

50,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 15,000 15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
และทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

5,000

โครงการจัดทําเอกสาร 
 วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

50,000 50,000

โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

โครงการซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระตะเคียน

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการบ่อดักไขมัน
ร้านอาหารและ
โรงเรียน

30,000

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่และปฏิบัติ
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

60,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

40,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํ้าเสียชีวิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

40,000 40,000

โครงการซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระตะเคียน

20,000 20,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการบ่อดักไขมัน
ร้านอาหารและ
โรงเรียน

30,000

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่และปฏิบัติ
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

60,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

40,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํ้าเสียชีวิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและมอบอนุ
บัตรบัณฑิตน้อย

10,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ปุ๋ยนํ้าหมัก
ชีวภาพ (พด.๒)  
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
สระตะเคียน

20,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี 25,000

โครงการพระธรรมทูต
ส่งเสริมจริยธรรมสู่
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาผู้นํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย

100,000 100,000

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและมอบอนุ
บัตรบัณฑิตน้อย

10,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ปุ๋ยนํ้าหมัก
ชีวภาพ (พด.๒)  
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
สระตะเคียน

20,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี 25,000

โครงการพระธรรมทูต
ส่งเสริมจริยธรรมสู่
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาผู้นํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผ่านสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

80,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
และส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ

20,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์พระพุทธ
ศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมเยาวชน

30,000

โครงการสดุดีวีรกรรม
ท่านท้าวสุรนารี  
ประจําปี  2561

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,753,200

โครงการสร้างความ
ตระหนักในการขับขี่ที่
ถูกกฎจราจร

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 50,000

โครงการหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

30,000 30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผ่านสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

80,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
และส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ

20,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์พระพุทธ
ศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมเยาวชน

30,000

โครงการสดุดีวีรกรรม
ท่านท้าวสุรนารี  
ประจําปี  2561

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,753,200

โครงการสร้างความ
ตระหนักในการขับขี่ที่
ถูกกฎจราจร

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 50,000

โครงการหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม ส่ง
เสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการอบรมการ
ผลิตและการใช้พืช
สมุนไพรในการ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรู
พืช
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
สระตะเคียน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน 
- เลี้ยงไหม
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน
ส่วนตําบลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 60,000 15,000 60,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 25,000 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 100,000 50,000 15,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,247,703
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม ส่ง
เสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการอบรมการ
ผลิตและการใช้พืช
สมุนไพรในการ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรู
พืช
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
สระตะเคียน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน 
- เลี้ยงไหม
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน
ส่วนตําบลฯ

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 136,000 336,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 255,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 315,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 305,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,247,703
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 1,000,000

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

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 25,000 20,000 50,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 36,000

ค่าไฟฟ้า 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย 7,000 7,000

เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้ม
บุนวมสีดําพนักพิงสาม
เหลี่ยม

เครื่องปรับอากาศ 21,000 21,000

ชั้นวางสื่อ 3  ชั้น 30,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
กระจกบานเลื่อน 5,000 36,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 20,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน (บานทึบ) 11,000 5,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

พัดลมตั้งพื้น 3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 1,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 120,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 285,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 140,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 30,000 66,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 270,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย 14,000

เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้ม
บุนวมสีดําพนักพิงสาม
เหลี่ยม

22,500 22,500

เครื่องปรับอากาศ 42,000

ชั้นวางสื่อ 3  ชั้น 30,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
กระจกบานเลื่อน 25,000 66,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 4,500 24,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน (บานทึบ) 16,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 9,500 9,500

พัดลมตั้งพื้น 2,200 5,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับสํานักงาน 16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 64,000

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

7,900

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําชนิด 
Network

31,600

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

3,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 17,000

เครื่องขยายเสียง 
(เคลื่อนที่ได้) 24,000

เครื่องเสียงแบบพกพา 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์สี แอลอีดี 
(LED TV) 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 
9

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 
4

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 
6

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 64,000

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

7,900

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําชนิด 
Network

31,600

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

3,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 17,000

เครื่องขยายเสียง 
(เคลื่อนที่ได้) 24,000

เครื่องเสียงแบบพกพา 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์สี แอลอีดี 
(LED TV) 18,000 33,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 
9

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 
4

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 
6

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3

299,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7

280,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 
1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 
11

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไข่นํ้า หมู่ที่ 
5

283,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 
12

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยเตยพัฒนา 
หมู่่ที่ 14

438,839

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

800,000

โครงการซ่อมถนนลาด
ยางสายกลางบ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที่ 13

170,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางชนิดแค
ปซีล ทางหลวงท้องถิ่น
ภายในเขตตําบลสระ
ตะเคียน  จํานวน 3 จุด

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3

299,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7

280,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 
1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 
11

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไข่นํ้า หมู่ที่ 
5

283,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 
12

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยเตยพัฒนา 
หมู่่ที่ 14

438,839

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

800,000

โครงการซ่อมถนนลาด
ยางสายกลางบ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที่ 13

170,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางชนิดแค
ปซีล ทางหลวงท้องถิ่น
ภายในเขตตําบลสระ
ตะเคียน  จํานวน 3 จุด

500,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2560  13:26:28 หน้า : 20/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนน 500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บขยะอันตราย 100,000

โครงการต่อเติมห้องทํา
งานป้องกัน 150,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้
งาม -   โคกวัวนอน

90,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กโคก
สูง-บุงิ้ว

55,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กสระ
ตะเคียน-บ้านใหม่

20,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข

60,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กหนอง
ใหญ่

90,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 600,000 3,860,000

รวม 15,937,211 1,195,240 570,000 140,000 10,561,559 1,116,580 2,290,060 13,057,490
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนน 500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บขยะอันตราย 100,000

โครงการต่อเติมห้องทํา
งานป้องกัน 150,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้
งาม -   โคกวัวนอน

90,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กโคก
สูง-บุงิ้ว

55,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กสระ
ตะเคียน-บ้านใหม่

20,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข

60,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กหนอง
ใหญ่

90,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 4,475,000

รวม 360,000 12,271,860 57,500,000
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