สารจาก...นายก

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

ส

ระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารกิจกรรม  ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการด�ำเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ   ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
สระตะเคียนในรอบปีทผี่ า่ นมา ในวาระสมัยทีก่ ระผมด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน  
เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
สระตะเคียนกับประชาชน
กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สระตะเคียน   มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน  ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อม  โดยมุง่ เน้น
การพั ฒ นาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก ประหยั ด  
เพือ่ ให้ตำ� บลสระตะเคียนเกิดความเจริญรุง่ เรือง  สามารถ

แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง  ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย
ทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และ
องค์ ก รเอกชนตลอดจนบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลสระตะเคียน และทีส่ ำ� คัญก็คอื พีน่ อ้ งประชาชน
ต�ำบลสระตะเคียนทีใ่ ห้ความร่วมมือและเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาต�ำบลสระตะเคียนของเรา
กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสระตะเคียนสาร  สรุป
ผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้
จะเป็นสือ่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ
และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ตลอดถึงการแสดง
ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลสระตะเคี ย น ในท้ า ยนี้ ก ระผม
ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
โปรดดลบั น ดาลประทานพรให้ ทุ ก ท่ า นจงประสบแต่
ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ
นายชนดิลก นินทราช
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
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บทบรรณาธิการ
ส

วัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�ำบลสระตะเคียน
และผูอ้ า่ นวารสารฉบับนีท้ เี่ คารพทุกท่าน องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสระตะเคียน เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่
และอ�ำนาจ ดูแล และจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้
แล้วยังมีอำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ทีมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต�ำบล ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
การบริการสาธารณะต่างๆ เพือ่ ความผาสุขของประชาชน
ในการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ได้ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานผล
การด� ำ เนิ น งานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีก ลไกให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย การจัดท�ำวารสาร
สรุ ปผลการปฏิ บัติง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต� ำ บล
สระตะเคี ย นฉบั บ นี้ เป็ น การสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน  
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้พี่น้องประชาชน
ทราบถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาในปี ง บประมาณ
กระผมและพนั ก งานส่ ว นต� ำ บลทุ ก คนในฐานะเป็ น
พนักงานส่วนต�ำบลทีป่ ฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละปฏิบตั ติ าม
นโยบายผูบ้ ริหาร  ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต�ำบล และยินดีรับฟังข้อเสนอ
แนะของทุ ก ท่ า นเพื่ อ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิ บัติง านใน
หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
นายสวงค์ เกิดมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน
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คณะผู้จัดท�ำ
สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน
ที่ปรึกษา
นายชนดิลก  นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน
นายบุรินทร์  ค�ำผง
รองนายก อบต.สระตะเคียน
นายเรียน  ราชกระโทก รองนายก อบต.สระตะเคียน
นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

บรรณาธิการ
นายสวงค์  เกิดมงคล ปลัด อบต.สระตะเคียน
กองบรรณาธิการ
พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำ
และพนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

นายชนดิลก นินทราช
นายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์ ค�ำผง
รองนายก อบต. สระตะเคียน

นายเรียน ราชกระโทก
รองนายก อบต. สระตะเคียน

นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์
เลขานุการนายก อบต. สระตะเคียน

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

นายสายันต์ เสริมสิริอ�ำพร
ประธานสภา อบต. สระตะเคียน
นายฉลวย แหว่กระโทก
รองประธานสภา อบต. สระตะเคียน
4
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นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต. สระตะเคียน
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สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

นายสมพงษ์ ช�ำนาญกิจ
ส.อบต. หมู่ 1

นายสมภูมิ ซึมกระโทก
ส.อบต. หมู่ 1

นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก นายฉลวย แหว่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 3

นายสะท้อน แยกกระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นายเอกชัย ใหญ่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 2

นางแหม๋ว ใจชอบ
ส.อบต. หมู่ 4

นายเชิง แจ่มศรี
ส.อบต. หมู่ 4

นายพจนารถ สีสังข์
ส.อบต. หมู่ 5

นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์
ส.อบต. หมู่ 5

นางช้อ แคะสูงเนิน
ส.อบต. หมู่ 6

นางละมุล เฉื่อยกลาง
ส.อบต. หมู่ 6

นายสมชัย เคนไธสง
ส.อบต. หมู่ 7

น.ส.บุญช่วย หน่อยกระโทก
ส.อบต. หมู่ 7

นางบัวลอย แหล่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 8

นายปรีชา ราชสุข
ส.อบต. หมู่ 8

นางฉลาม มนุษย์ชาติ
ส.อบต. หมู่ 9

นายประจักร ผัดครบุรี
ส.อบต. หมู่ 9

นายจักรพงค์ เรืองประค�ำ
ส.อบต. หมู่ 10

นายกล่อม คับงูเหลือม
ส.อบต. หมู่ 10
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สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน

นายเมา ชุมหิรัญ
ส.อบต.  หมู่ 11

นายวิชาญ ปาปะเก
ส.อบต. หมู่ 11

นายสายันต์ เสริมสิริอ�ำพร
ส.อบต. หมู่ 12

นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร
ส.อบต. หมู่ 12

นายส�ำลี วุทธา
ส.อบต. หมู่ 13

น.ส.บัวริม ยี่กระโทก
ส.อบต. หมู่ 13

นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
ส.อบต. หมู่ 14

นางจ�ำเรียง เรืองวิเศษ
ส.อบต. หมู่ 14

ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต�ำบลสระตะเคียน
นายเชน แซ่ลี้
ก�ำนันต�ำบลสระตะเคียน

นายสนม นิยมญาติ
ผญบ. โคกไม้ตาย หมู่ 4

นายทิม นิลพรมมา
ผญบ. หนองไข่น�้ำ หมู่ 5

นายแสง ปุราชะธัมมัง
ผญบ. สันติสุข หมู่ 10

นายชนก ร�ำพรรณนิยม
ผญบ. สันตินิมิตร หมู่ 11
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นายอุทัย แรมกระโทก
ผญบ. สระตะเคียน  หมู่ 1

นายบ�ำรุง ใหญ่กระโทก
ผญบ. หนองหิน หมู่ 2

นายพนัน สูบกระโทก
ผญบ. โคกสูง หมู่ 3

นายเอื้อ ละเอียดตะขบ
ผญบ. โคกวัวนอน หมู่ 6

นายผ่าน ชัยรัตน์
ผญบ. บุงิ้ว หมู่ 7

นายณรงค์ ลองกระโทก
ผญบ. คลองศรีสุข หมู่ 9

นายประเสริฐ เสริมสิริอ�ำพร นายสถาพร โยกระโทก
ผญบ. หนองใหญ่ หมู่ 12 ผญบ. สันติพฒั นา หมู่ 13

2560

นายรักแดน ญาติกระโทก
ผญบ. ห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน
นายสวงค์ เกิดมงคล
ปลัด อบต.สระตะเคียน

นายวีรชัย สงวนรัมย์
รองปลัด อบต. สระตะเคียน

ส�ำนักงานปลัด อบต.

นายเชิดศิลป์ ใสสะอาด
หัวหน้าส�ำนักปลัด อบต.

นายนิวัตร นิจจอหอ
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

น.ส.ปารณีย์ ลู่กระโทก
คนงานทั่วไป

นางวิลาวัลย์ จันทร์บุญเรือง น.ส.ธนิษฐา ซึมกระโทก
น.ส.พรศิริ เมืองปรางค์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.เด่นนภา เทียมเลิศ
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

นายยันต์ วัดกระโทก
คนงานทั่วไป

จ.อ.ชิตพล ถ�้ำกลาง
จพง.ป้องกันฯช�ำนาญงาน

นายบุญชู ห่อยไธสง
คนงานทั่วไป

นายภูมิสิทธิ์ ชาชุมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายโล ซึมกระโทก
ยาม

นางแปว แรมกระโทก
แม่บ้าน

ตรวจสอบภายใน
นางอรุณี มนัสสา
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการ
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กองคลัง

น.ส.ญาณทิพย์ กัญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
พย์ กัญจรัส
รักษาราชการแทน ผอ. กองคลัง นักวิน.ส.ญาณทิ
ชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ

นางปิยนันท์ อั้นกระโทก
จพง.การเงินและบัญชี

นางพิมทิพา เกษีสังข์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางกรรณิกา เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางนุชิดา สุทโท
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายทินกร โลจรัส
ผช.จพง.พัสดุ

นายวิชัย ซึมกระโทก
ผช.จพง.ธุรการ

กองช่าง

นายธวัชชัย อังกระโทก
ผอ. กองช่าง

น.ส.วิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
ผช.นายช่างโยธา

นายวิทยา จีบค้างพลู
คนงานทั่วไป

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร
8

นายพิพัฒน์ ช�ำนาญกิจ
คนงานทั่วไป

กองส่งเสริมการเกษตร

นายคณาธิป สามกระโทก
ผช.จพง.ธุรการ
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นายกิตติศักดิ์ กมลรัมย์
คนงานทั่วไป

นายพยุง สอดกระโทก
คนงานทั่วไป

นายสถาพร วัดกระโทก
คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน น.ส.สุภาพร สายสุนทร น.ส.สุดารัตน์ ศิริเลิศ นางโสภิณ โยกระโทก นางรัฐนันท์ ชูขุนทด
ผอ. กองการศึกษาฯ
ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.จพง.ธุรการ
ครู
ครู

นางธีรนุช ปลิงกระโทก น.ส.กิฬาวะตี วรรณเสถียร นางอัจฉริยา ชาชุมวงศ์
ครู
ครู
ครู

นางค�ำนึง เสวกานันท์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรุณี ทบธรรม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อรอนงค์ บุดดี น.ส.จุฑารัตน์ ลูกกระโทก น.ส.บีญาวรรณ โฮนกระโทก น.ส.นภาพร สีเอี่ยม น.ส.เบญจพร ดุลโคกสูง นางประภัสสร พนมใส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม

นางรินดา ถ�้ำกลาง น.ส.อ้อยทิพย์ เฮียงเหี่ย นายฉัตรชัย ร�ำพรรณนิยม
ผอ. กองสาธารณสุขฯ ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล ผช.จพง.ธุรการ

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

น.ส.สุภาพร แทนค�ำ นายณัฐนันท์ จันทร์บุญเรือง
ผอ. กองสวัสดิการสังคม ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายสัจจา วงศ์ปิยมารัตน์ นายสมชาย เสมกระโทก นายวิชิต เฉยกลาง
นายวิโรจน์ มูลจันทร์ นายพิพัฒน์พงษ์ ทรงบรรพต
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
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ิง

ีม า
ชส

อ .เ ส

สา

ยี น

อบ

ระตะเค
ต.ส

ง จ. น ค รรา

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ ”
1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ (Mission)

เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน
ประวัติความเป็นมา

ต�ำบลสระตะเคียน เป็นชือ่ ของบ้านสระตะเคียน ต�ำบลสระตะเคียน ประวัตคิ วามเป็นมาเป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่ประมาณ
200 ปี ความหมายในการตั้งหมู่บ้านคือ มีหนองน�้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นตะเคียนขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก คนสมัยนั้นจึง
ตั้งชื่อ “บ้านสระตะเคียน” เดิมต�ำบลสระตะเคียนขึ้นกับอ�ำเภอปักธงชัยประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเสิงสาง บ้าน
สระตะเคียน บ้านกุดโบสถ์ และบ้านสระประทีป ซึ่งต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกิ่งอ�ำเภอแชะ ของอ�ำเภอกระโทก (อ�ำเภอโชคชัย
ในปัจจุบัน) ซึ่งต่อมา กิ่งอ�ำเภอแชะ ได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอครบุรี ต�ำบลสระตะเคียนจึงได้ขึ้นการปกครองกับอ�ำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ตามล�ำดับ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ยกฐานะต�ำบลสระตะเคียน เป็นกิ่งอ�ำเภอเสิงสาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ
วันที่ 25 มีนาคม 2522 ได้ยกฐานะเป็น อ�ำเภอเสิงสาง
วันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามมาตา 40 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ให้จัดสภาต�ำบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล  ในล�ำดับที่ 610

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 99/1  หมู่ที่ 4  บ้านโคกไม้ตาย ต�ำบลสระตะเคียน  อ�ำเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330 เบอร์โทรศัพท์ 0 –4445 –7286  ระยะทางห่างจากทีว่ า่ การอ�ำเภอเสิงสาง  
6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดต�ำบลเสิงสาง อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
จดต�ำบลบ้านราษฎร์ อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และ อ�ำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก
จดต�ำบลกุดโบสถ์ อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก    
จดต�ำบลโนนสมบูรณ์  อ�ำเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ประมาน 273  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาน 170,887 ไร่
10
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ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของต�ำบลสระตะเคียน  เป็นพื้นที่ดอนและราบลุ่มบางส่วน  พื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1  
บ้านสระตะเคียน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ พื้นที่จะติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน มีล�ำน�้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ “ล�ำมาศ”
ความสูงจากระดับน�้ำทะเล 270  - 340 เมตรพื้นที่ป่าทั้งหมด 86,000   ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

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

เขตการปกครอง

ต�ำบลสระตะเคียน    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    14    หมู่บ้าน    คือ
หมู่ที่ 1
บ้านสระตะเคียน
ผู้ปกครอง
นายอุทัย  แรมกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2
บ้านหนองหิน
ผู้ปกครอง
นายบ�ำรุง  ใหญ่กระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3
บ้านโคกสูง
ผู้ปกครอง
นายพนัน  สูบกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4
บ้านโคกไม้ตาย
ผู้ปกครอง
นายสนม  นิยมญาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5
บ้านหนองไข่น�้ำ
ผู้ปกครอง
นายทิม  นิลพรมมา  
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6
บ้านโคกวัวนอน
ผู้ปกครอง
นายเอื้อ  ละเอียดตะขบ  
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7
บ้านบุงิ้ว
ผู้ปกครอง
นายผ่าน  ชัยรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8
บ้านใหม่
ผู้ปกครอง
นายเชน  แซ่ลี้
ก�ำนันต�ำบลสระตะเคียน      
หมู่ที่ 9
บ้านคลองศรีสุข
ผู้ปกครอง
นายณรงค์  ลองกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
ผู้ปกครอง
นายแสง  ปุราชะธรรมมัง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านสันตินิมิตร
ผู้ปกครอง
นายชนก  ร�ำพรรณนิยม
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองใหญ่
ผู้ปกครอง
นายประเสริฐ เสริมสิริอ�ำพร
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านสันติพัฒนา
ผู้ปกครอง
นายสถาพร  โยกระโทก      
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยเตยพัฒนา
ผู้ปกครอง
นายรักแดน  ญาติกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนันต�ำบลสระตะเคียน นายเชน  แซ่ลี้
สารวัตรก�ำนัน นายบุญผัน  แสงดา, นางพยอม  มากพูน
แพทย์ประจ�ำต�ำบล           นายไวพจน์  ซึมกระโทก
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ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ล�ำดับที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
			

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง

คิดเป็น
ร้อยละ

1

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3,545,896.45

3.41

2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

305,620.49

0.29

3

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

22,254,022.92

21.39

4

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

298,969.48

0.29

5

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

2,477,506.50

2.38

6

การพัฒนาด้านตามแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

290,862.50

0.28

ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบยายของรัฐ
7

ประเภทรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายอื่นๆ

41,693,004.39

40.07

8

ทุนส�ำรองเงินสะสม

21,223,934.60

20.40

9

เงินสะสม

11,957,782.06

11.49

104,047,599.39

100.00

		

งบประมาณ (จ่ายจริง) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11.49%

3.41 %

0.29 %

20.40 %

21.39 %
0.29 %
2.38 %
0.28 %
40.07 %

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

12

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองและการบริหารฯ
ด้านตามแผนการกระจายอ�ำนาจฯ

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

ประเภทรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายอื่นๆ
ทุนส�ำรองเงินสะสม
เงินสะสม

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับเกรดถนน
ในต�ำบลสระตะเคียน
โครงการจัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก จ�ำนวน 1 คัน

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ย่าโม – สี่แยกวัดโคกไม้ตาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน ม. 2
เส้นวัดป่าถึงคลองส่งน�้ำชลประทาน (ชป.)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทางภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกวัวนอน ม. 6

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ส่งน�้ำบ้านโคกสูง ม. 3

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองศรีสุข ม. 9

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่น
ภายในต�ำบลสระตะเคียน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านสันตินิมิตรหมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14

14

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายติดโรงเรียนสันติสุข
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบุบ้านโคก-หน้าอ่างเก็บน�้ำห้วยเตย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

โครงการขุดลอกสระน�้ำบ้านใหม่ หมู่ที่ 8

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่น
ภายในต�ำบลสระตะเคียน

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

15

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันและก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร

โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ (พด.2)
โครงการอบรมการผลิต และการใช้พืชสมุนไพร
ในการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม

16

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน

โครงการกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

โครงการฝึก
อบรมอาชีพ
การแปรรูปผัก
และผลไม้

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

17

โครงการประเพณีสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็ก
ในสถานศึกษา

โครงการสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี

โครงการพัฒนาผู้น�ำกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ต�ำบลสระตะเคียน
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

18

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการก�ำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม

โครงการ “รักษ์น�้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

19

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ
จัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท�ำแผนพัฒนาสี่ปี

โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน

20

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

วันปิยมหาราช

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต�ำบลฯ

การประชุมสภา อบต.สระตะเคียน

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

21

ประมวลภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (พ.ศ.2559-2560)

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.

โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับตามงบประมาณ
ประมาณการ
รายรับจริง
+
สูง		
				
ต�่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ 				
หมวดภาษีอากร
191,746.00
357,778.43 +
166,032.43
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
93,900.00
128,661.55 +
34,761.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
442,000.00
398,023.35
43,976.65
หมวดรายได้จากทุน
2,000.00
-   
2,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
265,000.00
360,810.00 +
95,810.00
หมวดภาษีจัดสรร
22,380,120.00 23,155,573.49 +
775,453.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
32,649,134.00 32,341,496.98 307,637.02
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
56,023,900.00 56,742,343.80 +
718,443.80
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		
1,230,000.00 		
รวมรายรับทั้งสิ้น		
57,972,343.80

รายจ่ายตามงบประมาณ
ประมาณการ รายจ่ายจริง +
			
ต�่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง
14,236,146.00 12,859,022.66 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
3,262,320.00 3,262,320.00 เงินเดือน(ฝ่ายประจ�ำ)
12,353,680.00 11,259,595.00 ค่าตอบแทน
1,273,000.00 1,116,538.25 ค่าใช้สอย
7,339,850.00 5,554,572.90 ค่าวัสดุ
4,587,663.00 3,790,115.35 ค่าสาธารณูปโภค
579,000.00
422,965.31
ค่าครุภัณฑ์
3,693,600.00 3,175,072.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,878,641.00 3,181,710.00 รายจ่ายอื่น
25,000.00
20,000.00
เงินอุดหนุน
4,795,000.00 4,657,874.92 รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
56,023,900.00 49,299,786.39 รายจ่ายที่จ่ายตามเงินอุดหนุนที่รับบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		
1,230,000.00 		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		
50,529,786.39 		
รวมรับรับสูงกว่ารายจ่าย		
7,442,557.41 		
รายรับตกเป็นเงินสะสม		
7,442,557.41 		

สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบตั งิ าน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.

สูง

1,377,123.34
-   
1,094,085.00
156,461.75
1,785,277.10
797,547.65
156,034.69
518,528.00
696,931.00
5,000.00
137,125.08
6,724,113.61

2560

23

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
บัญชีรายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายจริง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

ประเภทรายได้
ประมาณการ
รายรับ
				

รายได้จัดเก็บเอง				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
130,000.00
284,306.50
1.2 ภาษีบ�ำรุงท้องที่
35,000.00
34,183.93
1.3 ภาษีป้าย
26,746.00
39,288.00
			
รวม
191,746.00
357,778.43
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
500.00
237.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
1,500.00
1,765.40
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ
200.00
50.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
1,000.00
960.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน
-   
-   
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-   
-   
2.7 ค่าปรับผู้กระท�ำผิดกฎหมายจราจรทางบก
2,200.00
2,200.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา
49,000.00
85,949.15
2.9 ค่าปรับอื่น  ๆ
-   
-   
2.10 ค่าใบอนุญาตรับท�ำการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
9,000.00
9,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส�ำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13,000.00
14,220.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
12,000.00
6,400.00
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
4,500.00
7,800.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
500.00
80.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น  ๆ
500.00
-   
			
รวม
93,900.00
128,661.55
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
440,000.00
398,023.35
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
2,000.00
-   
			
รวม
442,000.00
398,023.35
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
4.1 ค่าขายแบบแปลน
125,000.00
76,700.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ
140,000.00
284,110.00
			
รวม
265,000.00
360,810.00
5. หมวดรายได้จากทุน				
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
2,000.00
-   
			
รวม
2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดภาษีจัดสรร				
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  ก�ำหนดแผนฯ
9,650,000.00
8,465,612.34
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)
5,000,000.00
5,092,705.76
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
450,000.00
265,313.34
1.4 ภาษีสุรา
2,400,000.00
2,422,537.74
1.5 ภาษีสรรพสามิต
3,856,220.00
5,836,862.17
1.6 ค่าภาคหลวงแร่
150,000.00
149,449.52
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม
180,000.00
75,529.93
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
12,000.00
5,841.50
1.9 ค่าธรรมเนียมฯ  ที่ดิน
181,700.00
326,564.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น  ๆ
200.00
38.80
1.11ภาษีและค่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
500,000.00
515,118.39
			
รวม
22,380,120.00
23,155,573.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป		
32,649,134.00 		
1.1 ตามอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท�ำ
10,423,517.98
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคมผดด.
1,974,642.00
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน
385,900.00
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.
30,000.00
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา
9,712,400.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
2,505,600.00
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
90,000.00
1.8 ค่าอาหารเสริมนม(ร.ร.)
1,837,159.00
1.9 ค่าอาหารเสริมนม(ศพด.)
434,978.00
1.10 ค่าอาหารกลางวัน(ร.ร.)
3,835,000.00 		
1.11 ค่าอาหารกลางวัน( ศพด.)
1,112,300.00
			
รวมเงิน
32,649,134.00
32,341,496.98
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์โครงการ Matching Fund
-   
1,230,000.00
			
รวมเงิน
1,230,000.00
			
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
56,023,900.00
57,972,343.80
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+
-

สูง
ต�่ำ

+
+
+

154,306.50
816.07
12,542.00
166,032.43

+
-

+

263.00
265.40
150.00
40.00
-   
-   
-   
36,949.15
-   
-   
1,220.00
5,600.00
3,300.00
420.00
500.00
34,761.55

-

41,976.65
2,000.00
43,976.65

+
+

48,300.00
144,110.00
95,810.00

-

2,000.00
2,000.00

+
+
+
+
+
+

1,184,387.66
92,705.76
184,686.66
22,537.74
1,980,642.17
550.48
104,470.07
6,158.50
144,864.00
161.20
15,118.39
775,453.49

+

307,637.02

+
+
+

307,637.02
1,230,000.00

+
+
+
-

1,948,443.80

+
-

สูง
ต�่ำ

215,391.00
8,836,700.00
2,878,700.00

-

88,000.00
-   
366,484.00
210,000.00
30,000.00
233,747.66
12,859,022.66

-

4,609.00
1,263,700.00
1,300.00
-   
2,000.00
30,000.00
75,416.00

-

-   
-   
98.34
1,377,123.34

ประเภทรายจ่าย
ประมาณการ
รายจ่าย
				
รายจ่ายงบกลาง				
แผนงานงบกลาง (00410)				
งานงบกลาง (00411)				
1. งบกลาง (51000)				
1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
220,000.00
1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (100700)
10,100,400.00
1.3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)
2,880,000.00
1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)
-   
        - จ่ายจากเงินอุดหนุน
90,000.00
- จ่ายจากเงินรายได้
30,000.00
2. ประเภทเงินส�ำรองจ่าย (111000)			
441,900.00
3. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน				
3.1 โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน
210,000.00
3.2 เงินทุนการศึกษาส�ำหรับผู้ดูแลเด็ก
30,000.00
3.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการท้องถิ่น
233,846.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
14,236,146.00
งบบุคลาการ (520000)				
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารทั่วไป (00111)				
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)(521000)				
1. ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก  อปท. (210100)
514,080.00
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่งนายก/รองนายก (210200)
42,120.00
3. ปรเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนาย  อปท. (210300)
42,120.00
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อปท. (210500)
86,400.00
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท. (210600)
2,577,600.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
3,262,320.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ) (522000)				
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารทั่วไป (00111)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
2,626,600.00
2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต�ำบล (220200)
104,460.00
3. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
168,000.00
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
613,720.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
76,800.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
3,589,580.00
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานคลัง (00113)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
1,106,520.00
2. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
42,000.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ (220400)
183,720.00
5. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
611,280.00
6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง    ของพนักงานจ้าง (220700)
79,740.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
2,023,260.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
481,180.00
2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต�ำบล (220200)
36,000.00
3. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
42,000.00
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
641,400.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
95,820.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
1,296,400.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
330,060.00
3. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
42,000.00
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
328,980.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)
24,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
725,040.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
- จ่ายจากเงินรายได้
538,920.00
-  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1,222,080.00
2. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
42,000.00
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)
- จ่ายจากเงินรายได้
1,066,400.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
410,440.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง (220800)
118,600.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
3,398,440.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
333,360.00
2. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
8,280.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00
86,400.00
2,577,600.00
3,262,320.00 		

-   
-   
-   
-   
-   
-

2,583,892.00
104,460.00
168,000.00
584,280.00
76,500.00
3,517,132.00

-

42,708.00
-   
-   
29,440.00
300.00
72,448.00

1,069,660.00
35,000.00
176,520.00
607,440.00
73,620.00
1,962,240.00

-

36,860.00
7,000.00
7,200.00
3,840.00
6,120.00
61,020.00

385,980.00
-   
42,000.00
616,080.00
62,760.00
1,106,820.00

-

95,200.00
36,000.00
-   
25,320.00
33,060.00
189,580.00

-

317,700.00
42,000.00
304,560.00
24,000.00
688,260.00

-

-

12,360.00
-   
24,420.00
-   
36,780.00

8,292.00
1,198,587.00
1,016.00
-   
1,034,794.00
410,440.00
97,887.00
2,751,016.00

-

530,628.00
23,493.00
40,984.00

-

31,606.00
-   
20,713.00
647,424.00

291,000.00
8,280.00
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3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
42,000.00
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงาน (220200)
202,320.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
585,960.00
แผนงานการเกษตร (00320)				
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต�ำบล (220100)
293,520.00
3. ประเภทเงินประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานส่วนต�ำบล (220300)
42,000.00
5. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
356,760.00
6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)
42,720.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
735,000.00
						
รวมหมวดนี้ ทุกแผนงานทุกงาน
12,353,680.00
งบด�ำเนินการ (530000)				
หมวดค่าตอบแทน (531000)				
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารทั่วไป (00111)				
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
20,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
98,000.00
3. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (310900)
900,000.00
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
50,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
1,068,000.00
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานคลัง (00113)				
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)
50,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
60,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
110,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)				
1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
45,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
45,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)				
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
10,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
10,000.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
10,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
10,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
20,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
20,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)				
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
10,000.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
10,000.00
						
รวมหมวดนี้ ทุกแผนงานทุกงาน
1,273,000.00
หมวดค่าใช้สอย (532000)				
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารทั่วไป (00111)				
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
    1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
190,000.00
    1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
66,000.00
    1.3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
72,000.00
    1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
45,600.00
    1.5 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  ในการจัดท�ำสิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ - เข้าเล่ม
ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุกค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
85,000.00
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
    2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
20,000.00
    2.2 ค่ารับรองการประชุม
42,000.00
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
     3.1 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
10,000.00
    3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
115,000.00
    3.3 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
-   
-   
    3.4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
15,000.00
    3.5 โครงการจัดท�ำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
48,000.00
    3.6 โครงการวันปิยมหาราช
3,000.00
    3.7 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมพนักงานส่วนต�ำบลฯ
30,000.00
4. ประเภทค่าบ�ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
54,500.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
796,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)				
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)				
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
    1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน
50,000.00
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42,000.00
187,200.00
528,480.00

291,000.00
42,000.00
330,023.00
42,624.00
705,647.00
11,259,595.00

+
-

สูง
ต�่ำ

-   
15,120.00
57,480.00
2,520.00
-   
26,737.00
96.00
29,353.00
1,094,085.00

3,360.00
97,197.00
900,000.00
-   
1,000,557.00

-

16,640.00
803.00
-   
50,000.00
67,443.00

30,200.00
37,021.75
67,221.75

-

19,800.00
22,978.25
42,778.25

28,524.00
28,524.00

-

16,476.00
16,476.00

4,635.00
4,635.00

-

5,365.00
5,365.00

6,243.25
6,243.25

-

3,756.75
3,756.75

5,156.75
5,156.75

-

14,843.25
14,843.25

4,200.50
4,200.50
1,116,538.25

-

5,799.50
5,799.50
156,461.75

175,300.00
66,000.00
72,000.00
45,600.00

-

14,700.00
-   
-   
-   

69,490.96
-   
-   
35,255.00

-

15,509.04
20,000.00
6,745.00

-   
111,876.00
-   
13,140.00
48,000.00
3,000.00
30,000.00
31,759.22
701,421.18

-   
-

1,860.00
-   
-   
-   
22,740.78
94,678.82

44,472.50

-

5,527.50

10,000.00
3,124.00

					
ประเภทรายจ่าย		 ประมาณการ
รายจ่าย
				

    1.2 โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20,000.00
8,800.00
    1.3 โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร.
30,000.00
19,900.00
    1.4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
100,000.00
-   
   1.5 โครงการผึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
150,000.00
139,990.00
						
รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้
350,000.00
213,162.50
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)				
งานบริหารงานคลัง(00113)				
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)
    1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
30,000.00
16,300.00
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30,000.00
10,034.00
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
30,000.00
29,600.00
3. ค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
21,000.00
-   
						
รวมงานนี้
111,000.00
55,934.00
แผนงานการศึกษา(00210)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)				
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
80,000.00
75,700.00
    1.2  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สระตะเคียน
450,000.00
344,000.00
    1.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท�ำความสะอาด(ภารโรง)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.สระตะเคียน  จ�ำนวน  5  ศูนย์
144,000.00
120,000.00
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300)
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
80,000.00
10,176.00
3. ค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
60,000.00
2,170.00
รวมแผนงาน/งานนี้			
814,000.00
552,046.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (00212)				
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)				
    1.1  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ�ำปี  2560
90,000.00
75,757.00
    1.2  โครงการประเมินพัฒนการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
40,000.00
36,546.00
    1.3  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย
40,500.00
5,675.00
    1.4  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30,000.00
-   
    1.5  โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ
80,000.00
68,270.00
    1.6  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อเบิกหักผผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
486,350.00
486,350.00
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
246,200.00
246,200.00
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่
568,500.00
568,500.00
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว
339,000.00
339,000.00
          -  ศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน
264,500.00
264,500.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
2,185,050.00
2,090,798.00
งานศึกษาไม่ก�ำหนดระดับ (00214)				
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15,000.00
7,156.50
1.2 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ต�ำบลสระตะเคียน
20,000.00
20,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
35,000.00
27,156.50
แผนงานสาธารณสุข (00220)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
50,000.00
19,100.00
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (320300)
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30,000.00
10,856.00
    2.2 โครงการก�ำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
30,000.00
16,458.00
    2.3 โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
609,000.00
530,000.00
    2.4 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
60,000.00
57,900.00
    2.5 โครงการธนาคารขยะ
30,000.00
28,771.48
    2.6 โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม
30,000.00
11,240.00
    2.7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
200,000.00
148,000.00
    2.8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
30,000.00
18,900.00
    2.9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
70,000.00
50,325.00
    2.10 โครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
30,000.00
-   
    2.11 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
30,000.00
2,850.00
    2.12 โครงการป้องกันเด็กจมน�้ำเสียชีวิต
50,000.00
49,800.00
3. ค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
92,700.00
19,994.24
						
รวมแผนงาน/งานนี้
1,341,700.00
964,194.72
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
50,000.00
-   
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
40,000.00
-   
2.2 โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
60,000.00
-   
2.3 โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
35,000.00
31,450.00
2.4 โครงการป้องกนและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
35,000.00
24,400.00
2.5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้
35,000.00
35,000.00
2.6 โครงการพัฒนาผู้น�ำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
40,000.00
39,950.00
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+
-

สูง
ต�่ำ

-

11,200.00
10,100.00
100,000.00
10,010.00
136,837.50

-   
-

13,700.00

-   
-   

-

-   
-

-   
-

19,966.00
400.00
21,000.00
55,066.00

4,300.00
106,000.00
24,000.00
69,824.00
57,830.00
261,954.00
14,243.00
3,454.00
34,825.00
30,000.00
11,730.00
-   
-   
-   
-   
-   
94,252.00
7,843.50
-   
7,843.50

30,900.00
19,144.00
13,542.00
79,000.00
2,100.00
1,228.52
18,760.00
52,000.00
11,100.00
19,675.00
30,000.00
27,150.00
200.00
72,705.76
377,505.28

50,000.00
40,000.00
60,000.00
3,550.00
10,600.00
-   
50.00
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     2.7  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
60,000.00
     2.8  โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
35,000.00
     2.9  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน
80,000.00
     2.10  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีเข้าร่วมการแข่งขัน
40,000.00
     2.11  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้
30,000.00
     2.12  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
60,000.00
     2.13  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
30,000.00
     2.14  โครงการอรบรมให้ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
30,000.00
3.  ประเภทค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
10,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
670,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)				
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ
-   
-   
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (320300)
      2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
20,000.00
3.  ประเภทค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
60,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
80,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน (00252)				
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันทร์ของคนในชาติ
24,000.00
    1.2 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตานโยบายของรัฐบาล
24,000.00
    1.3 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต�ำบล
5,000.00
    1.4 โครงการ  อบต.สระตะเคียน  พบปะประชาชน  ปี งปม. 2560
10,000.00
    1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
65,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
128,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)				
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)				
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
    1.1  โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  ประจ�ำปี  2560
-   
    1.2  โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรม
20,000.00
    1.3  โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน
9,000.00
    1.4  โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
150,000.00
    1.5  โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน
30,000.00
    1.6  โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
50,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
259,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)				
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1.1 โครงการแข่งขันกีฬาสมัคคี”สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่19
120,000.00
1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน
50,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
170,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)				
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
40,000.00
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (320300)
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
15,000.00
2.2 โครงการ  “รักษ์น�้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน”
30,000.00
2.3 โครงการปรับปรุงส่วนสมุนไพรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต�ำบลสระตะเคียน
10,000.00
2.4 โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
20,000.00
2.5 โครงการส่งเสริมการด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
100,000.00
2.6 โครงการแปลงสาธิตการใข้ปุ๋ยพืชสดในการบ�ำรุงดิน
20,000.00
2.7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม  
30,000.00
2.8 โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ (พด.2)
20,000.00
2.9 โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
20,000.00
2.10 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
30,000.00
2.11 โครงการอบรมการท�ำน�้ำสกัดจากมูลสุกร
20,000.00
2.12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธ์พืช
20,000.00
3.  ประเภทค่าบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
25,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
400,000.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
7,339,850.00
หมวดค่าวัสดุ (533000)				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานทั่วไป (00111)				
1. ประเภทวัสดส�ำนักงาน (330100)
127,500.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
10,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
45,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
50,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
88,300.00
6. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
29,000.00
7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
86,700.00
8. ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700)
10,000.00
รวมแผนงาน/งานนี้
446,500.00
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60,000.00
31,820.00
52,200.00
31,220.00
21,372.00
60,000.00
30,000.00
27,250.00
-   
444,662.00

+
-

สูง
ต�่ำ

-

-   
3,180.00
27,800.00
8,780.00
8,628.00
-   
-   
2,750.00
10,000.00
225,338.00

1,512.00
31,230.00
32,742.00

-

18,488.00
28,770.00
47,258.00

19,300.00
-   
955.00
10,000.00
-   
30,255.00

-

4,700.00
24,000.00
4,045.00
-   
65,000.00
97,745.00

-

520.00
6,300.00
28,730.00
30,000.00
2,075.00
67,625.00

-

120,000.00
50,000.00
170,000.00

-   
-

36,100.00

19,480.00
2,700.00
121,270.00
-   
47,925.00
191,375.00
-   
-   
-

3,900.00
-   
23,900.00
5,000.00
18,400.00
66,700.00
19,600.00
29,950.00
19,000.00
10,960.00
20,710.00
16,660.00
13,780.00
2,266.00
250,826.00
5,554,572.90

114,197.00
-   
41,491.00
33,520.00
83,593.76
8,252.00
70,200.00
-   
351,253.76

-

-

15,000.00
6,100.00
5,000.00
1,600.00
33,300.00
400.00
50.00
1,000.00
9,040.00
9,290.00
3,340.00
6,220.00
22,734.00
149,174.00
1,785,277.10

13,303.00
10,000.00
3,509.00
16,480.00
4,706.24
20,748.00
16,500.00
10,000.00
95,246.24

ประเภทรายจ่าย
ประมาณการ
รายจ่าย
				

+
-

สูง
ต�่ำ

20,438.00
40,690.00
61,128.00

-

9,562.00
19,310.00
28,872.00

14,077.00
-   
393,982.72
1,714,030.20
39,560.00
2,161,649.92

-

30,973.00

-

40,994.28
123,605.80
20,440.00
216,013.08

9,255.00
9,255.00

-

10,745.00
10,745.00

12,583.00
45,167.80
-   
19,025.00
76,775.80

-

7,417.00
11,332.20
15,000.00
20,975.00
54,724.20

46,500.00
-   
1,570.00
48,070.00

-

17,000.00
1,000.00
18,430.00
36,430.00

53,586.00
198,248.00
723,295.00
4,000.00
41,455.01
1,020,584.01

-

1,414.00
41,752.00
21,705.00
96,000.00
78,544.99
239,415.99

-

28,000.00
28,000.00

14,399.00
-   
16,079.86
30,920.00
-   
61,398.86
3,790,115.35

-

5,601.00
30,000.00
23,920.14
8,580.00
20,000.00
88,101.14
797,547.65

254,918.55
43,728.49
12,263.27
7,944.00
91,485.00
410,339.31

-

45,081.45
36,271.51
7,736.73
7,056.00
40,515.00
136,660.69

12,626.00
12,626.00
422,965.31

-

19,374.00
19,374.00
156,034.69

งานบริหารงานคลัง (00113)
1.  ประเภทวัสดส�ำนักงาน (330100)
30,000.00
2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
60,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
90,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1.  ประเภทวัสดุส�ำนักงาน(330100)
45,050.00
2.  ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)(330400)
     -  ส�ำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
434,977.00
     -  ส�ำหรับโรงเรียน
1,837,636.00
3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)
60,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
2,377,663.00
งานศึกษาไม่ก�ำหนดระดับ (00214)				
1.  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
20,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
20,000.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1. ประเภทวัสดุส�ำนักงาน (330100)
20,000.00
2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
56,500.00
3.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
15,000.00
4.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
40,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
131,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1.  ประเภทวัสดส�ำนักงาน (330100)
63,500.00
2.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (30300)
1,000.00
3.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
20,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
84,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)				
1.  ประเภทค่าวัสดุส�ำนักงาน (330100)
55,000.00
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
240,000.00
3.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)
745,000.00
4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
100,000.00
5.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
120,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
1,260,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)				
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)				
1.  ประเภทวัสดุกีฬา (331300)
28,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
28,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)				
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1.  ประเภทค่าวัสดุส�ำนักงาน (330100)
20,000.00
2.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
30,000.00
3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
40,000.00
4.  ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)
39,500.00
5.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
20,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
149,500.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
4,587,663.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)				
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานทั่วไป (00111)				
1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
300,000.00
2. ประเภทค่าน�้ำประปา (340200)
80,000.00
3. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
20,000.00
4. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)
15,000.00
5. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(340500)
132,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
547,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)				
1.  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)
32,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
32,000.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
579,000.00
งบลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานทั่วไป (00111)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย  4  ที่นั่ง  จ�ำนวน  2  ชุด  ๆ  ละ  3,500  บาท
7,000.00
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท�ำงานระดับต้น  จ�ำนวน  1  ตัว
5,000.00
1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  15  ลิตร  จ�ำนวน  1  เครื่อง
13,000.00
1.4 ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม  ขนาด  100 - 150  ปอนด์  แรงดันลม  7 - 10  บาร์  จ�ำนวน  1  เครื่อง
20,000.00
1.5 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบขนาด  4  ฟุต  จ�ำนวน  1  ตู้
4,500.00

-   
-

7,000.00
4,800.00
8,000.00
20,000.00
4,500.00
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-

-   
200.00
5,000.00
-   
-   
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ประมาณการ
รายจ่าย
				
1.6 ค่าจัดซื้อโพรเดียม  จ�ำนวน  2  ตัว  ๆ  ละ  7,500  บาท
15,000.00
2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
2.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  110  ซีซี  จ�ำนวน  1  คัน
38,000.00
3.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานควัว (410900)
3.   ค่าจัดซื้อตุ้ท�ำน�้ำร้อน - น�้ำเย็นตั้นพื้น  ชนิดถังคว�่ำ  จ�ำนวน  1  ตู้
7,000.00
4.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
5.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คส�ำหรับงานส�ำนักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว  จ�ำนวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  16,000  บาท
32,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
141,500.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)				
งานบริหารงานคลัง (00113)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
1.1 ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จ�ำนวน  5  ตู้
25,000.00
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยส�ำหรับผู้มาติดต่อราชการ  ชนิด  4  ที่นั่ง  จ�ำนวน  2  ชุด
7,000.00
1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส�ำนักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่ง  จ�ำนวน  2  ตัว
9,000.00
1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะท�ำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 1 - 2  จ�ำนวน  2  ชุด
10,000.00
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
2.1  ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  ส�ำหรับงานส�ำนักงาน  จ�ำนวน  3  เครื่อง
48,000.00
2.2  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ชนิด  LED  ขาวด�ำ  จ�ำนวน  2  เครื่อง
6,600.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
105,600.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
1.1  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  15  ช่อง  จ�ำนวน  6  ตู้  ๆ  ละ  4,500  บาท
27,000.00
    1.2  ค่าจัดซื้อตุ้กระจกบานเลื่อน  4  ฟุต  จ�ำนวน  3  ตู้  
13,500.00
    1.3  ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ  4  ฟุต  จ�ำนวน  3  ตู้
13,500.00
    1.4  ค่าจัดซื้อโต๊ะท�ำงานระดับ  1 - 2  พร้อมเก้าอี้  จ�ำนวน  4  ชุด
18,000.00
    1.5  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  ขนาดกว้า  60x180x75  ซม.  จ�ำนวน  20  ตัว
30,000.00
2.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ  แบบ  2  ถัง  ฝาบน  ความจุไม่น้อยกว่า  8  กิโลกรัม  จ�ำนวน  5  เครื่อง
45,000.00
2.2  ค่าจัดซื้อตู้ท�ำน�้ำร้อน - น�้ำเย็น  ชนิดถังคว�่ำ  แบบต่อท่อ  แยกหัว  2  ก๊อก  จ�ำนวน  1  เครื่อง
7,000.00
3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (331600)
    3.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ส�ำหรับงานส�ำนักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิ้ว  จ�ำนวน  2  เครื่อง
32,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
186,000.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
1.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส�ำนักงาน  ชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่งได้  จ�ำนวน  3  ตัว
4,500.00
1.2  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  15  ลิ้นชัก  จ�ำนวน  1  ตู้
5,000.00
1.3  ค่าจัดซื้อตู้กระจากบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จ�ำนววน  2  ตู้
9,000.00
2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
     2.1  ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  พร้อมอุปกรณ์ประจ�ำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ�ำนวน  1  คัน
1,000,000.00
3.  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (411200)
3.1  ค่าจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้ง  จ�ำนวน  5  ชิ้น
100,000.00
4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)
4.1  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก  จ�ำนวน  1  เครื่อง
7,900.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
1,126,400.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
2.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย  จ�ำนวน  2  ชุด
7,000.00
    2.2  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส�ำนักงานระดับต้น  จ�ำนวน  1  ตัว
5,000.00
    2.3  ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จ�ำนวน  2  หลัง
9,000.00
    2.4  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก  15  ช่อง  จ�ำนวน  1  ตู้
4,500.00
    2.5  ค่จัดซื้อโต๊ะท�ำงานระดับต้น  จ�ำนวน  1  ตัว
6,500.00
    2.6  ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด  16  นิ้ว  จ�ำนวน  2  ตัว
3,000.00
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
    2.1  ค่าจัดซื้อครื่อง  Multifuntion  ชนิดเลเซอร์/LED  ขาวด�ำ  จ�ำนวน  1  เครื่อง
9,600.00
    2.2  ค่าจัดซื้อเครื่องพิพม์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  สี  จ�ำนวน  1  เครื่อง
12,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
56,600.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)				
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)
     1.1  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  24,000  BTU  จ�ำนวน  2  เครื่อง
66,000.00
2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(410300)
     2.1  ค่าจัดซื้อรถกระเช้า  6  ล้อเล็ก  จ�ำนวน  1  คัน
2,000,000.00
รวมแผนงาน/งานนี้
2,066,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)				
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)				
1. ประเภทครุภัณฑ์ส�ำนักงาน (410100)				
    1.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท�ำงานระดับต้น  จ�ำนวน  1  ตัว
5,000.00
    1.2  ค่าจัดซื้อโต๊ะท�ำงานระดับต้น  จ�ำนวน  1  ตัว
6,500.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
11,500.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
3,693,600.00
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15,000.00
-   
35,000.00
-   
7,000.00
-   
32,000.00
133,300.00

22,500.00
7,000.00
9,000.00
10,000.00
-   
-   
6,600.00
55,100.00

+
-

สูง
ต�่ำ

-

3,000.00
-   

-

7,000.00
4,800.00
9,000.00
4,500.00
6,500.00
3,000.00
-   

-   
8,200.00

-

2,500.00
-   
-   
-   

-

48,000.00
-   
50,500.00

-

27,000.00
13,500.00
13,500.00
18,000.00
30,000.00
-   
45,000.00
7,000.00
-   
32,000.00
186,000.00 		

4,500.00
5,000.00
9,000.00
-   
982,500.00
-   
85,172.00
-   
7,700.00
1,093,872.00

-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

-   
-   
-   
-

17,500.00

-

14,828.00

-

200.00
32,528.00

-

-

9,600.00
-   
9,800.00

56,000.00
-   
1,594,000.00
1,650,000.00

-

10,000.00

-

406,000.00
416,000.00

3,500.00
6,500.00
10,000.00
3,175,072.00

-

1,500.00
-   
1,500.00
518,528.00

12,000.00
46,800.00

-

-   
200.00
-   
-   
-   
-   

-

+
-

สูง
ต�่ำ

-

1,000.00
-   
1,500.00
-   
225,790.00

+
+

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
300,000.00
145,641.00
6,000.00
3,000.00
1,230,000.00
533,069.00
533,069.00

-

5,000.00
5,000.00
5,000.00

-

5,000.00
10,000.00
15,000.00

3,827,000.00
3,827,000.00

-

53,000.00
53,000.00

830,874.92

-

69,125.08

830,874.92
4,657,874.92
50,529,786.39

-

69,125.08
137,125.08
5,494,113.61

ประเภทรายจ่าย
ประมาณการ
รายจ่าย
				
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)				
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานไฟฟ้าถนน (00242)				
1.  ประเภทอาคารต่าง  ๆ (420700)
    1.1  ค่าติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ย่าโม-สี่แยกวัดโคกไม้ตาย
225,000.00
    1.2  ค่าติดตั้งม่านกันแดดอาคารกองช่าง
50,000.00
    1.3  ค่าติดตั้งเหล็กดัดอาคารกองช่าง
60,000.00
    1.4  ค่าปรับปรุงอาคารส�ำนักงานอาคารห้องประชุมสภา  อบต.
169,000.00
    1.5  ค่าสอบแนวเขตดงดานพร้อมปักหมุด
300,000.00
2.  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(421000)
     2.1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.7
230,000.00
     2.2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.11
400,000.00
     2.3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.12
400,000.00
     2.4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.14
300,000.00
     2.5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.8
300,000.00
     2.6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.13
300,000.00
     2.7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.14
99,000.00
     2.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้ำ  คสล.  ม.1
300,000.00
     2.9 โครงการขุดลอกสระน�้ำ  ม.10
145,641.00
     2.10 โครงการขุดลอกสระน�้ำ  ม.8
100,000.00
     2.11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น
500,000.00
     2.12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (MatchingnFund)
-   
						
รวมแผนงาน/งานนี้
3,878,641.00
						
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน
3,878,641.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบรายจ่ายอื่น (500000)				
หมวดรายจ่ายอื่น (510000)				
รายจ่ายอื่น (510100)
25,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
25,000.00
						
รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน
25,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)				
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)				
งานบริหารทั่วไป (00111)				
1.  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันเป็นสาธารณประโยชน์ (610200)
    1.1  อุดหนุนที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอเสิงสางตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี  ประจ�ำ  2560
5,000.00
    1.2  อุดหนุนที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอเสิงสางตามโครงการจัดงาน  5  ธันวามหาราชา  ประจ�ำปี  2560
10,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
15,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)				
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
    1.1  ค่าอาหารกลางวัน  ร.ร.
3,880,000.00
						
รวมแผนงาน/งานนี้
3,880,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)				
งานไฟฟ้าถนน (00242)				
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
900,000.00
    1.1  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอเสิงสางตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่ำ  ม.2 = 100,000.    1.2  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอเสิงสางตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.3 = 200,000.    1.3  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอเสิงสางตามโครการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.5  = 200,000.    1.4  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอเสิงสางตามโครการขยายเขตไฟฟ้าจาก  2  เฟส  เป็น  3  เฟส  ม.8 = 200,000.    1.5  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอเสิงสางตามโครการขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.5 = 200,000.						
รวมแผนงาน/งานนี้
900,000.00
						
รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน
4,795,000.00
						
รวมทุกหมวด ทุกประเภท ทุกแผนงาน/งาน
56,023,900.00

“สระตะเคียนจะก้าวไกล
เมื่อประชาร่วมใจเสียภาษี”
“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย
ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”

224,000.00
50,000.00
58,500.00
169,000.00
74,210.00
-   
228,000.00
398,000.00
398,000.00
298,000.00
298,000.00
298,000.00
97,000.00
-   
-   
94,000.00
497,000.00
1,230,000.00
4,411,710.00
4,411,710.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

-   
-   
-

ผู้มีหน้าที่ช�ำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและช�ำระภาษีประจ�ำปี ตามก�ำหนดระยะเวลา ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  รับช�ำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย   รับช�ำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบ�ำรุงท้องที   
่ รับช�ำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข    ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตนับตั้งแต่
ประกอบกิจการทันที
กรณีต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
ยื่นค�ำขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต
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รายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน
รายรับ

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เงินอุดหนุนจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เงินอุดหนุนจาก อบต.สระตะเคียน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ
เงินรับคืนจากการด�ำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รวมรายรับ		
รายจ่าย
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  รพ.สต.โคกไม้ตาย
2. โครงการพัฒนางานส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี ในคลินิกเกสุขภาพดี  รพ.สต.โคกไม้ตาย
3. โครงการวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รพ.สต.โคกไม้ตาย
4. โครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พฤติกรรมสุขาพดี ชีวีมีสุข  รพ.สต.โคกไม้ตาย
5. โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กสู่ความเป็นเลิศ  รพ.สต.โคกไม้ตาย
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  รพ.สต.โคกไม้ตาย
7. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย  รพ.สต.โคกไม้ตาย
8. โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย  รพ.สต.โคกไม้ตาย
9. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.สต.สันติสุข
10. โครงการพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ปี ในคลินิกสุขภาพเด็กดี  รพ.สต.สันติสุข
11. โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กสู่ความเป็นเลิศ  รพ.สต.สันติสุข
12. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  รพ.สต.สันติสุข
13. โครงการวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รพ.สต.สันติสุข
14. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน  รพ.สต.สันติสุข
15. โครงการผู้ป่วยเรื้อรังพฤติกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข  รพ.สต.สันติสุข
16. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  รพ.สต.สันติสุข
17. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย  รพ.สต.สันติสุข
18. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านสระตะเคียน
19. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองหิน
20. โครงการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง บ้านโคกสูง
21. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านโคกไม้ตาย
22. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองไข่น�้ำ
23. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านโคกวัวนอน
24. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านบุงิ้ว
25. ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านใหม่
26. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใส่ใจโดย อสม. บ้านสันติสุข
27. โครงการสันติสุขรวมใจ ป้องกันภัยจากสารเคมี บ้านสันติสุข
28. โครงการผู้สูงวัยสันตินิมิตรสดใส ใสใจโดย อสม. บ้านสันตินิมิตร
29. โครงการสันตินิมิตรรวมใจ ป้องกันภัยจากสารเคมี บ้านสันตินิมิตร
30. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใส่ใจโดย อสม. บ้านหนองใหญ่
31. โครงการเกษตรกรหนองใหญ่รวมใจ ป้องกันภัยจากสารเคมี บ้านหนองใหญ่
32. โครงการเกษตรกรสันติพัฒนารวมใจ ป้องกันภัยจากสารเคมี บ้านสันติพัฒนา
33. โครงการสร้างเสริมการออกก�ำลังกาย แข็งแรงสดใสถ้วนหน้า บ้านสันติพัฒนา
34. โครงการเกษตรกรห้วยเตยพัฒนารวมใจ ป้องกันภัยจากสารเคมี บ้านห้วยเตยพัฒนา
35. โครงการสร้างเสริมการออกก�ำลังกาย แข็งแรงสดใสถ้วนหน้า บ้านห้วยเตยพัฒนา
36. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลสระตะเคียน
37. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหนองหิน
38. โครงการพิชิตอ้วนพิชิตพุง  โรงเรียนบ้านหนองหิน
39. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
40. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
41. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
42. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่
43. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม - โคกวัวนอน
44. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว
45. โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ
		
รวมรายจ่าย
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157,454.32
482,310.00
210,000.00
1,521.28
1,500.00
47,940.00
900,725.60
14,900.00
17,000.00
8,800.00
8,800.00
33,400.00
16,600.00
21,500.00
24,200.00
9,400.00
9,400.00
10,400.00
12,400.00
10,400.00
13,000.00
9,400.00
9,400.00
17,700.00
15,100.00
11,600.00
11,100.00
9,100.00
11,600.00
10,100.00
13,800.00
15,100.00
13,200.00
12,800.00
13,200.00
9,800.00
10,600.00
11,800.00
9,800.00
9,200.00
12,800.00
9,200.00
47,800.00
12,510.00
5,000.00
10,790.00
14,000.00
30,000.00
35,000.00
15,000.00
20,000.00
38,100.00
684,800.00
195,925.60

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2561
หน่วยงานส�ำนักงานปลัด อบต.
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
10,171,040.- บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
  7,048,740.- บาท
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
  3,014,600.- บาท
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
      67,700.- บาท
4. งบรายจ่ายอื่น
ตั้งไว้
      25,000.- บาท
5. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
      15,000.- บาท
- โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
งบประมาณ
40,000.- บาท
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
งบประมาณ
15,000.- บาท
- โครงการจัดเอกสาร ท�ำวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์
งบประมาณ
50,000.- บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานจ้าง
งบประมาณ
500,000.- บาท
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
งบประมาณ
100,000.- บาท
- โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต�ำบล
งบประมาณ
30,000.- บาท
- โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน
งบประมาณ
50,000.- บาท
- โครงการชุมนุมสวนสนามและบ�ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.
งบประมาณ
  30,000.- บาท
- โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน
งบประมาณ
  20,000.- บาท
- โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
งบประมาณ
100,000.- บาท
- โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
งบประมาณ
100,000.- บาท
- โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งบประมาณ
150,000.- บาท
- โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน
งบประมาณ
  10,000.- บาท
- โครงการจัดท�ำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณ
   5,000.- บาท
- โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ
งบประมาณ
  60,000.- บาท
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ
  65,000.- บาท
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
งบประมาณ
   5,000.- บาท
- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
งบประมาณ
  10,000.- บาท
หน่วยงานกองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
งบประมาณ

2,600,820.2,270,820.  300,000.    30,000.30,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานกองช่าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
10,561,559.- บาท
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
1,583,320.- บาท
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
1,640,000.- บาท
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
6,738,239.- บาท
. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
  600,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย
งบประมาณ
100,000.- บาท
- โครงการต่อเติมห้องท�ำงานป้องกัน
งบประมาณ
150,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
งบประมาณ
  90,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง – บุงิ้ว
งบประมาณ
55,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน – บ้านใหม่
งบประมาณ
300,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4
งบประมาณ
400,000.- บาท
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-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น�้ำ หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่น
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซอย 1 – 3 หมู่ 10 , 11

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

450,000.299,000.280,000.500,000.400,000.283,000.400,000.400,000.438,839.800,000.170,000.500,000.500,000.600,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
- โครงการก�ำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
งบประมาณ
- โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาต�ำบลสระตะเคียน
งบประมาณ
- โครงการครัวเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม
งบประมาณ
- โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
งบประมาณ
- โครงการธนาคารขยะ
งบประมาณ
- โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน
งบประมาณ
- โครงการป้องกันเด็กจมน�้ำเสียชีวิต
งบประมาณ
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
งบประมาณ
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ
- โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
งบประมาณ

2,290,060.  764,060.1,455,000.    71,400.30,000.30,000.30,000.50,000.30,000.30,000.50,000.50,000.200,000.  70,000.600,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
13,550,153.- บาท
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
3,322,440.- บาท
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
5,866,653.- บาท
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
   217,600.- บาท
4. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
3,860,000.- บาท
- โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
งบประมาณ
  90,000.- บาท
- โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
  40,000.- บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย
งบประมาณ
  10,000.- บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ
งบประมาณ
  80,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
งบประมาณ     1,019,200.-บาท
- เบิกผลักหักส่งวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
520,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
100,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการสวนผักหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
12,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
20,800.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
  15,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
  15,000.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
   31,200.- บาท
- เบิกผลักหักส่งโครงการประชุมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
   20,000.- บาท
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อาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สระตะเคียน
อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในเขตต�ำบลสระตะเคียน
โครงการอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียนเขตต�ำบลสระตะเคียน
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ต�ำบลสระตะเคียน
โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์”
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน
วัสดุกีฬาศูนย์กีฬาต�ำบลสระตะเคียน
โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

398,570.1,849,133.3,860,000.  15,000.  20,000.200,000.50,000.100,000.  40,000.  10,000.  50,000.  30,000.  40,000.  50,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วยงานกองส่งเสริมการเกษตร
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
- โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ
งบประมาณ
- โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและก�ำจัดโรคแมลง ศัตรูพืช
งบประมาณ
- โครงการส่งเสริมการด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ
- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ
- โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก�ำจัดแมลง ศัตรูพืช
งบประมาณ
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
งบประมาณ

1,195,240.- บาท
  762,240.- บาท
  405,000.- บาท
   28,000.- บาท
20,000.- บาท
20,000.- บาท
20,000.- บาท
30,000.-   บาท
  20,000.- บาท
  20,000.- บาท

หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
1.   งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม
2. งบด�ำเนินงาน
ตั้งไว้รวม
3. งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
- โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี
งบประมาณ
- โครงการพัฒนาผู้น�ำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
งบประมาณ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
งบประมาณ
- โครงการสร้างความตระหนักในการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร
งบประมาณ

1,116,580.  785,080.  300,000.   31,500.25,000.40,000.20,000.25,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบกลาง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		
15,937,211.- บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบประมาณ
230,000.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณ 10,800,000.- บาท
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณ 3,600,000.- บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบประมาณ
120,000.- บาท
- เงินส�ำรองจ่าย
งบประมาณ
720,600.- บาท
- โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน งบประมาณ
225,000.- บาท
- โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท
งบประมาณ
  15,000.- บาท
- เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
งบประมาณ
241,611.- บาท
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สรุปขั้นตอน...
การรับบริการช�ำระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรียนและทีด่ นิ หมายถึง ภาษีทจี่ ดั เก็บจากโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
ไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างและเจ้าของทีด่ นิ เป็น
คนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีส�ำหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี
เจ้ า ของที่ ดิ น ต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการเพื่ อ เสี ย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
หลักฐานที่ใช้ประกอบการช�ำระภาษี
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนพาณิชย์

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2. ภาษีบ�ำรุงท้องที่
ภาษีบ�ำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บเจ้าของที่ดิน
ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ�ำรุงท้องที่
ทีด่ นิ ทีต่ อ้ งเสียภาษีบำ� รุงท้องที  ่ ได้แก่ ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นของบุคคล
หรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ สิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน
ก�ำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนถิน่ ท้องทีซ่ งึ่ ทีด่ นิ ตัง้ อยูภ่ ายใน
เดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  
แบบแสดงรายการทีไ่ ด้ยนื่ ไว้นนั้ ใช้ได้คราวละ 4 ปี ช�ำรภาษี
ปีละ 1 ครั้ง  ตั้งแต่มกราคม – เมษายน ของทุกปี
หลักฐานประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ เพือ่ เสียภาษี
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การเป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น เช่ น โฉนด,
นส.3, สปก.
4. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีที่เสียครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอ�ำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท�ำการแทน

3. ภาษีป้าย

ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงป้าย ยี่ห้อ หรือ
เครือ่ งหมายทีใ่ ช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอืน่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง  หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
อักษร ภาพ หรือเครือ่ งหมาย ทีเ่ ขียน แกะสลัก จารึก หรือท�ำให้
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
เจ้ า ของป้ า ยที่ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ป ้ า ยต้ อ งยื่ น แบบแสดง
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
รายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี/ในกรณี
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ เจ้าของป้ายติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบ
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย
“ท้องถิ่นดี
10. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาษีช่วย
หลั
ก
ฐานที
ป
่
ระการยื
น
่
แบบช�
ำ
ระภาษี
ป
า
้
ย
ท้องถิ่นสวย
11. มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจฝ่ายต�ำ ่
ภาษีสร้าง”
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
12. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ตนเอง
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ เงินอุดหนุน ยื่นความประสงค์ได้ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 2. คนพิการ รับลงทะเบียนในวัน เวลาราชการ
3. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ในวัน เวลา ราชการ
4. เด็กแรกเกิด ยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในวัน เวลาราชการ
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“สระตะเคียนจะก้าวไกล
เมื่อประชาร่วมใจเสียภาษี”

