
   1          สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561               สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561                  1



สารบัญ�/�CONTENT

   2          สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561            



เจ้าของ    องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ที่ปรึกษา
นายชนดิลก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์ คำาผง  รองนายก อบต.สระตะเคียน

นายเรียน ราชกระโทก รองนายก อบต.สระตะเคียน

นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

คณะผู้จัดทำา

สารบัญ�/�CONTENT
สารจากนายก�อบต.สระตะเคียน.................................................2

บทบรรณาธิการ�......................................................................3

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา�อบต.สระตะเคียน......................4-6

หัวหน้าส่วนราชการ�อบต.สระตะเคียน.........................................6

โครงสร้าง��อบต.สระตะเคียน.......................................................7

วิสัยทัศน์�พันธกิจ�ข้อมูลพ้ืนฐาน�อบต.สระตะเคียน................8-9

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ�แยกตามยุทธศาสตร์�

การพัฒนา�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2561...............................10

สรุปผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�1�การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน...............11-13

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�2�การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ........................14-15

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�3�การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม.....16-18

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�4�การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม............................19

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�5�การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

จัดการองค์กร.....................................................................20-21

�-ยุทธศาสตร์ท่ี�6�การพัฒนาตามแผนการกระจายอำ�นาจฯ........22

รายงานรับ-จ่ายจริง�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561............23-31

รายงานผลการดำ�เนินงาน�กองทุนหลักประกันสุขภาพ�(สปสช.)

................................................................................................32

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2562

.........................................................................................33-35

รางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจ.................................................................36

สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติงาน�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2561
บรรณาธิการ
นายสวงค์  เกิดมงคล   ปลัด อบต.สระตะเคียน

กองบรรณาธิการ
พนักงานส่วนตำาบล ลูกจ้างประจำา  

และพนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน

19

16

20

36

   2          สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561               สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561                  3



นายชนดิลก นินทราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

สารจากนายก�
อบต.สระตะเคียน

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำาบล
สระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มุ่งเน้นต่อการ
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
การปรับปรุง ฟื้นฟูการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม อันเป็นรากฐานสำาคัญต่อการพัฒนาคนในตำาบลให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวย
ความปลอดภัยทางสังคม โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพ
คนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม โครงการ
ชุมชนต้นแบบจัดการขยะ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำาบลสระตะเคียน  โดยยึดหลัก
การมีส่วนร่วม  ภายใต้วิสัยทัศน์การดำาเนินงาน คือ 
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา 
ชาวประชาสุขใจ”

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีงบลงทุน 
7,380,600.-บาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับพี่น้อง
ชาวตำาบลสระตะเคียน 25 โครงการ การบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล มีผลสำาเร็จของการทำางานในปี พ.ศ.2561 
ดังนี้
 1.รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใส และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2.มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำาปี (LPA) อยู่ในระดับร้อยละ 85.67 ซึ่ง
ประเมินโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 3.มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี 
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน 
อยู่ในระดับร้อยละ 93.30 ซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

� องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน� � มีหน้าที่บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้กับประชาชนชาวตำ�บล
สระตะเคียน��ตลอดระยะเวลา��6��ปี��ที ่กระผมได้ทำาหน้าที ่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
สระตะเคียน��ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคำ�สั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่า
จะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และได้มีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลซี่งเป็นที่ประจักษ์��
ด้วยรางวัลพระปกเกล้า
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 ในการดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลได้

กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน และรายงานผล

การดำาเนินงานให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

สระตะเคียนได้ยึดหลักการทำางานด้วยความโปร่งใสในการ

บริหารงาน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างแท้จริง และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลสระตะเคียนได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำาหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำาปี 2561 

ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสถาบัน

พระปกเกล้า  นับเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่รับ

ใช้พี่น้องประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ตลอดมา

  

นายสวงค์ เกิดมงคล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

บทบรรณาธิการ

 การจัดทำาวารสารสรุปผลการปฏิบัติงานฉบับนี้

เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 และโครงการกิจกรรมที่จะดำาเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ กระผมและ

พนักงานส่วนตำาบล พนักงานจ้างทุกคน 

ขอขอบคุณ ในความร่วมมือของทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาตำาบล และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่าน 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานในหน้าที่บริการ

สาธารณะต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 สวัสดีครับพ่อแม่พี ่น้องชาวตำาบลสระตะเคียน�และผู้อ่านวารสารฉบับนี้ที ่เคารพทุกท่าน�
องค์การบริหารส่วนตำ�บล�เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�
พ.ศ.2560�ที่กำ�หนดให้มีหน้าที่และอำ�นาจ�ดูแลและจัดทำ�การบริการสาธารณะตลอดกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ประชาชนในท้องถิ่น� ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น�ตามพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล�พ.ศ.�2537�แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง�(ฉบับที่�6)�พ.ศ.2552�ให้อำ�นาจหน้าที่ในการพัฒนาตำ�บล�ทั้งในด้านเศรษฐกิจ�สังคม�และวัฒนธรรม�
การบริการสาธารณะต่างๆ�เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์  
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

นายบุรินทร์ คำาผง
รองนายก อบต.สระตะเคียน

นายเรียน  ราชกระโทก  
รองนายก อบต.สระตะเคียน

นายสายันต์ เสริมสิริอำาพร
ประธานสภา อบต.สระตะเคียน

นายฉลวย แหว่กระโทก
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน

นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน

นายชนดิลก  นินทราช  
นายก อบต.สระตะเคียน
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

 นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก          นายฉลวย แหว่กระโทก         นางแหม๋ว ใจชอบ          นายเชิง แจ่มศรี 
          ส.อบต. หมู่ 3                ส.อบต. หมู่ 4

     นายพจนารถ สีสังข์   นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์            นางช้อ  ไชยรัมย์         นางละมุล เฉื่อยกลาง 
          ส.อบต. หมู่ 5               ส.อบต. หมู่ 6

    นายสมชัย  เคนไธสง     นางสาวบุญช่วย  หน่อยกระโทก        นางบัวลอย แหล่กระโทก         นายปรีชา ราชสุช  
    ส.อบต. หมู่ 7             ส.อบต. หมู่ 8

 นางฉลาม  มนุษย์ชาติ              นายประจักร  ผัดครบุรี         นายจักรพงค์ เรืองประคำา        นายกล่อม  คับงูเหลือม 
    ส.อบต. หมู่ 9        ส.อบต. หมู่ 10

 นายสมพงษ์ ชำานาญกิจ               นายสมภูมิ ซึมกระโทก              นายสะท้อน แยกกระโทก          นายเอกชัย ใหญ่กระโทก
    ส.อบต. หมู่ 2 ส.อบต. หมู่ 1
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หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

     นายเมา  ขุมหิรัญ           นายวิชาญ ปาปะเก   นายสายันต์  เสริมสิริอำาพร            นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร 
     ส.อบต. หมู่ 11           ส.อบต. หมู่ 12

       นายสำาลี วุทธา      นางสาวบัวริม ยี่กระโทก       นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์         นางจำาเรียง เรืองวิเศษ
   ส.อบต. หมู่ 13           ส.อบต. หมู่ 14

นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
หัวหน้าสำานักปลัด อบต.

นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

รักษาราชการแทน  ผอ.กองคลัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

นายวงสถิตย์ สมสูง
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นายสวงค์  เกิดมงคล
ปลัด อบต.สระตะเคียน

นายวีรชัย  สงวนรัมย์
รองปลัด อบต.สระตะเคียน

นายวงสถิตย์ สมสูง
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  รักษาการแทน

ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ

นายธวัชชัย อังกระโทก
ผอ.กองช่าง

นางสาวสุภาพร แทนคำา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางรินดา ถ้ำากลาง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วน

ตำาบลสระตะเคียน

ฝ่าย
บริหาร

ฝ่าย
นิติบัญญัติ

นายก
อบต.

ประธาน
สภา อบต.

เลขานายก
อบต.

รองนายก
อบต.

1

รองนายก
อบต.

2

ปลัด
อบต.

รองประธาน
สภา อบต.

เลขานุการ
สภา

สมาชิก
สภา
อบต.

สำานักงาน
ปลัด อบต.

กอง
คลัง

กอง
ช่าง

กองการ 
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการ 
ส่งเสริม

การเกษตร

กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รองปลัด
อบต.
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วิสัยทัศน์�(Vision)
“สระตะเคียนถิ่นคนดี  สามัคคีพัฒนา  มุ่งมั่นการศึกษา  ชาวประชาสุขใจ” 

         พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

2. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

5. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ประวัติความเป็นมา
 ตำาบลสระตะเคียน เป็นชื่อของบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  ประวัติความเป็นมาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ประมาณ 200 ปี 
ความหมายในการตั้งหมู่บ้านคือ  มีหนองน้ำาขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นตะเคียนขนาดใหญ่จำานวนมากคนสมัยนั้นจึงตั้งชื่อ   
“บ้านสระตะเคียน“  เดิมตำาบลสระตะเคียนขึ้นกับอำาเภอกระโทก(โชคชัยปัจจุบัน) ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
บ้านสระตะเคียน  บ้านเสิงสาง   บ้านกุดโบสถ์   บ้านสระประทีป  ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกิ่งอำาเภอแชะ (ครบุรีในปัจจุบัน)                                                
 วันที่   7    พฤษภาคม     พ.ศ. 2519     ยกฐานะตำาบลสระตะเคียน  เป็นกิ่งอำาเภอเสิงสาง   
 วันที่  25    มีนาคม        พ.ศ. 2522     ยกฐานะเป็นอำาเภอเสิงสาง
 วันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำาบล ตามมาตา 40 และ
มาตรา 41 เรื่องพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537  ให้จัดสภาตำาบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล  ในลำาดับที่ 610 

ลักษณะที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4  บ้านโคกไม้ตาย  ตำาบลสระตะเคียน  
อำาเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30330     เบอร์โทรศัพท์  0 –4445 –7286  
ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำาเภอเสิงสาง 6  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ     จดตำาบลเสิงสาง  อำาเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศใต้          จดตำาบลบ้านราษฎร์  อำาเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  และ อำาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ทิศตะวันออก จดตำาบลกุดโบสถ์   อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศตะวันตก     จดตำาบลโนนสมบูรณ์ อำาเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
 มีพื้นที่ประมาน   273  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาน  170,887     ไร่
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ลักษณะภูมิประเทศ
 ลักษณะภูมิประเทศของตำาบลสระตะเคียน  เป็นพื้นที่ดอนและราบลุ่มบางส่วน  พื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1  บ้าน

สระ-ตะเคียน  และหมู่ที่ 8  บ้านใหม่  พื้นที่จะติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน  มีลำาน้ำาธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ  “ลำามาศ “ ความสูงจาก

ระดับน้ำาทะเล   270  - 340  เมตร  พื้นที่ป่าทั้งหมด   86,000   ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ  
     ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - เดือนมิถุนายน  สภาพอากาศแห้งแล้งแต่ไม่รุนแรงมากนัก    
เนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติทับลาน   อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน  - เดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    
เฉลี่ยน้ำาฝน  1011.82 มม/ม
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  - เดือนกุมภาพันธุ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงจาก  
ประเทศจีนแผ่ปกคลุม  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น  อุณหภูมิต่ำาสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส 
เขตการปกครอง
  ตำาบลสระตะเคียน    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    14    หมู่บ้าน    คือ
 หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน  ผู้ปกครอง นายอุทัย    แรมกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน  ผู้ปกครอง นายบำารุง  ใหญ่กระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง  ผู้ปกครอง นายพนัน  สูบกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย  ผู้ปกครอง นายสนม  นิยมญาติ  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไข่น้ำา  ผู้ปกครอง นายทิม  นิลพรหมมา    ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัวนอน  ผู้ปกครอง นายเอื้อ  ละเอียดตะขบ    ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 7 บ้านบุงิ้ว   ผู้ปกครอง นายสมนึก  ชุมกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่   ผู้ปกครอง นายเชน  แซ่ลี้   กำานันตำาบลสระตะเคียน      
 หมู่ที่ 9 บ้านคลองศรีสุข  ผู้ปกครอง นายณรงค์  ลองกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข  ผู้ปกครอง นายแสง  ปุราชะธัมมัง  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 11  บ้านสันตินิมิตร  ผู้ปกครอง นายชนก  รำาพรรณนิยม  ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 12  บ้านหนองใหญ่  ผู้ปกครอง นายประเสริฐ เสริมสิริอำาพร ผู้ใหญ่บ้าน
 หมู่ที่ 13  บ้านสันติพัฒนา  ผู้ปกครอง นายสถาพร  โยกระโทก       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยเตยพัฒนา ผู้ปกครอง นายรักแดน  ญาติกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
 กำานันตำาบลสระตะเคียน       นายเชน     แซ่ลี้
 สารวัตรกำานัน                  นายบุญผัน แสงดา  นางพยอม มากพูน
 แพทย์ประจำาตำาบล            นายไวพจน์  ซึมกระโทก
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ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ�แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจำ�ปีงบประมาณ��พ.ศ.��2561

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน�อำ�เภอเสิงสาง�จังหวัดนครราชสีมา

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6 การพัฒนาด้านตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง  

 ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐ 

7 ประเภทรายจ่ายประจำาและรายจ่ายอื่นๆ  

8 เงินสะสม 

งบประมาณ (จ่ายจริง) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ลำาดับที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนา          งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   คิดเป็นร้อยละ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาด้านตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐ 

ประเภทรายจ่ายประจำาและรายจ่ายอื่นๆ 

เงินสะสม

 4,764,000.00              13.46

  132,684.20                0.37

  17,058,857.00              48.18

 79,570.00                0.22

 495,089.00                1.40

  166,900.00                0.47

  

11,324,699.00              31.99

  1,384,000.00                3.91

35,405,799.20          100.00
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 โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย

ยุทธศาสตร์ที่�1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการต่อเติมห้องทำางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7                                                   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้านสนัตินิมิตร หมู่ที่ 11                                                                                                     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้านหนองไข่น้ำา หมู่ท่ี 5                                                                                            

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที ่2                                                                                         
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12                                                         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14                                                                                          

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8                                                                                    

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13                                                                                         

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซีล ทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำาบลสระตะเคียน

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน                          
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โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้เชื้อรา

ในการป้องกันและกำาจัดโรคและแมลงศัตรูพืชฯ

โครงการส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่�2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ “รักษ์น้ำา รักป่า  รักษาแผ่นดิน”

โครงการอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ต.สระตะเคียน

(กล้วยกวนเมียหลวง)
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โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพร

ในการป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม 

พิธปีล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์(เลี้ยงหนูนา)
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ำาเสียชีวิต

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์”

โครงการกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำาปี 2561

โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมเยาวชน โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ยุทธศาสตร์ที่�3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ
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   โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย

   โครงการพัฒนาผู้นำากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน

 โครงการสดุดีวีรกรรม ท่านท้าวสุรนารีประจำาปี 2561

โครงการอบรมสร้างความตระหนักในการขับขี่กฎจราจร

โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

โครงการธนาคารขยะ

   18�         สระตะเคียนสาร สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561            



โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

โครงการครัวเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม

โครงการธนาคารขยะ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตำาบลสระตะเคียน

ยุทธศาสตร์ที่�4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบต.สระตะเคียน

การประชุมสภา อบต.สระตะเคียน

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

พนักงานส่วนตำาบลฯ

โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการจัดทำาเอกสาร
วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำาบลฯ
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งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

งานวันปิยมหาราช

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดทำาเอกสาร
วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำาบลฯ
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โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 

                                            “เทศกาลปีใหม่”

โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน

 “เทศกาลสงกรานต์”

   โครงการชุมนุมสวนสนามและบำาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร.

  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ยุทธศาสตร์ที่�6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่�อปท.
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  รายรับตามประมาณการ     

  รายรับ     

  หมวดภาษีอากร         324,000.00       386,758.98     +       62,758.98 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      103,100.00      184,741.90     +       81,641.90 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         402,000.00      389,802.09     -      -12,197.91 

  หมวดรายได้จากทุน           2,000.00            800.00     -       -1,200.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         205,000.00      195,801.00     -       -9,199.00 

  หมวดภาษีจัดสรร       23,125,000.00  27,213,431.60    +   4,088,431.60 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        33,338,900.00  31,848,067.00     -  -1,490,833.00 

  รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น     57,500,000.00  60,219,402.57   +  2,719,402.57 

 รายรับตามงบประมาณ         ประมาณการ           รายรับจริง      +            สูง

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             -

รวมรายรับทั้งสิ้น               60,219,402.57  

 -           ต่ำา

          รายจ่ายจริงตามงบประมาณ											ประมาณการ			 	รายจ่ายจริง						+									สูง

รายจ่ายตามประมาณการ     
งบกลาง       15,985,111.00   14,374,656.00    -  -1,610,455.00 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     3,262,320.00      3,262,320.00     -          -   
เงินเดือน(ฝ่ายประจำา)     12,726,777.00   11,304,699.00     -  -1,422,078.00 
ค่าตอบแทน      1,350,000.00      1,216,444.25     -     -133,555.75 
ค่าใช้สอย      6,942,050.00      5,390,241.30     -   -1,551,808.70 
ค่าวัสดุ       4,647,703.00     3,650,916.31      -     -996,786.69 
ค่าสาธารณูปโภค      611,000.00        471,301.26     -     -139,698.74 
ค่าครุภัณฑ์      504,200.00        444,400.00     -       -59,800.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     6,685,839.00    6,148,000.00      -     -537,839.00 
รายจ่ายอื่น      25,000.00         20,000.00     -        -5,000.00 
เงินอุดหนุน      4,760,000.00     4,729,185.53     -      -30,814.47 
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  57,500,000.00        51,012,163.65      - -6,487,836.35 

   -          ต่ำ�

รายจ่ายที่จ่ายตามเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                            -

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น       51,012,163.65 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย         9,207,238.92 

รายรับที่ตกเป็นเงินสะสม         9,207,238.92 

  

งบรายรับ�–�รายจ่าย��ตามงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ��พ.ศ.��2561
ตั้งแต่วันที่��1��ตุลาคม��2560�-�วันที่��30��กันยายน��2561

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน��อำ�เภอเสิงสาง��จังหวัดนครราชสีมา
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระตะเคียน��อำ�เภอเสิงสาง�จังหวัดนครราชสีมา
บัญชีรายละเอียดประกอบรายงานรับ�-�จ่ายจริง��ประจำ�ปีงบประมาณ��พ.ศ.��2561

ตั้งแต่วันที่��1��ตุลาคม��2560��ถึง�วันที่��30��กันยายน��2561

รายได้จัดเก็บเอง    
1.หมวดภาษีอากร    
 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  260,000.00   317,905.80    57,905.80 
 1.2  ภาษีบำารุงท้องที่  35,000.00   29,336.18   -5,663.82 
 1.3  ภาษีป้าย  29,000.00   39,517.00    10,517.00 
                                                                                                      รวม  324,000.00   386,758.98   +   62,758.98 
2.หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    
 2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  500.00   6,956.00    6,456.00 
 2.2  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  1,500.00   -     -1,500.00 
 2.3  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ  200.00   70.00   -130.00 
 2.4   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  1,200.00   820.00   -380.00 
 2.5  ค่าธรรมเนียมการพนัน  -     -      -   
 2.6  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  -     -      -   
 2.7  ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายจราจรทางบก  2,500.00   1,200.00   -1,300.00 
 2.8  ค่าปรับการผิดสัญญา  65,000.00   121,056.90    56,056.90 
 2.9  ค่าปรับอื่น  ๆ   -      -   
 2.10  ค่าใบอนุญาตรับทำาการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  6,000.00   15,000.00    9,000.00 
 2.11  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  13,000.00   28,159.00    15,159.00 
 2.12  ค่าใบอนุญาตจำาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  6,500.00   4,400.00   -2,100.00 
 2.13  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน  6,500.00   6,900.00    400.00 
 2.14  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  200.00   180.00   -20.00 
 2.15  ค่าใบอนุญาตอื่น  ๆ   -      -   
                                                                                                     รวม  103,100.00   184,741.90   +   81,641.90 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
 3.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  400,000.00   386,302.09   -13,697.91 
 3.2  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  2,000.00   3,500.00    1,500.00 
                                                                                                     รวม  402,000.00   389,802.09   -  -12,197.91 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
 4.1  ค่าขายแบบแปลน  65,000.00   1,500.00   -63,500.00 
 4.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ  140,000.00   194,301.00    54,301.00 
                                                                                                     รวม  205,000.00   195,801.00   -  -9,199.00 
5.หมวดรายได้จากทุน    
 5.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  2,000.00   800.00   -1,200.00 
                                                                                                     รวม  2,000.00   800.00   -  -1,200.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
1.หมวดภาษีจัดสรร    
  1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  กำาหนดแผนฯ  9,000,000.00   10,614,417.05    1,614,417.05 
  1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)  5,200,000.00   5,490,890.66    290,890.66 
  1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  310,000.00   264,456.54   -45,543.46 
  1.4 ภาษีสุรา  2,400,000.00   -     -2,400,000.00 
  1.5 ภาษีสรรพสามิต  5,100,000.00   9,330,356.01    4,230,356.01 
  1.6  ค่าภาคหลวงแร่  130,000.00   134,376.17    4,376.17 
  1.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม  180,000.00   72,803.26   -107,196.74 
  1.8  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  4,000.00   6,277.86    2,277.86 
  1.9 ค่าธรรมเนียมฯ  ที่ดิน  400,000.00   502,593.00    102,593.00 
  1.10ภาษีจัดสรรอื่น  ๆ  1,000.00   3,113.70    2,113.70 
  1.11ภาษีและค่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  400,000.00   794,147.35    394,147.35 
                                                                                                    รวม  23,125,000.00   27,213,431.60   +   4,088,431.60 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
1. หมวดเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุนทั่วไป  33,338,900.00    -1,490,833.00 
     1.1  ตามอำานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำา   9,246,447.00   
     1.2  เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคมผดด.   1,990,710.00   
     1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน   346,800.00   
     1.4 ทุนการศึกษา ผดด.   15,000.00   
     1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา    9,883,200.00   
     1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ   2,640,000.00   
     1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   91,500.00   
     1.8 ค่าอาหารเสริมนม(ร.ร.)   1,879,071.00   
     1.9 ค่าอาหารเสริมนม(ศพด.)   393,019.00   
     1.10 ค่าอาหารกลางวัน(ร.ร.)   3,848,000.00   
     1.11 ค่าอาหารกลางวัน( ศพด.)   985,200.00   
     1.12 ค่าบริการด้านสาธารณสุข   282,073.00   
     1.13 ค่าบริการด้านสาธารณสุข(โรคพิษสุนัขบ้า)   59,847.00   
     1.14 เบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2559(เพิ่มเติม)   187,200.00   
                                                                                                รวมเงิน  33,338,900.00   31,848,067.00   -1,490,833.00 
                                                                   รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น  57,500,000.00   60,219,402.57   +   2,719,402.57 

     ประเภทรายได้                             งบประมาณที่ตั้งไว้         รวมแต่ต้นปี            +        สูงกว่าประมาณการ
    -         ต่ำากว่าประมาณการ
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           ประเภทรายจ่าย            งบประมาณอนุมัติ จ่ายจริง        +           งบประมาณคงเหลือ

รายจ่ายงบกลาง    
แผนงานงบกลาง(00410)    
งานงบกลาง(00411)    
1.  งบกลาง(51000)    
    1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(5110300)  230,000.00     212,145.00   -17,855.00 
    1.2  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(5100700)  10,800,000.00     10,235,600.00   -564,400.00 
    1.3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (5110800)  3,600,000.00     3,202,400.00   -397,600.00 
    1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(5110900)  -       -   
        - จ่ายจากเงินอุดหนุน  120,000.00     92,000.00   -28,000.00 
2.ประเภทเงินสำารองจ่าย(5111000)  720,600.00     118,000.00   -602,600.00 
3.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน     -   
      3.1 โครงการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.สระตะเคียน  222,500.00     222,500.00    -   
      3.2 เงินทุนการศึกษาสำาหรับผู้ดูแลเด็ก  15,000.00     15,000.00    -   
      3.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการท้องถิ่น  241,611.00     241,611.00    -   
 4. เงินช่วยพิเศษ  35,400.00     35,400.00    -   
                                                                     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  15,985,111.00     14,374,656.00   -  -1,610,455.00 
งบบุคลาการ(520000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(5210000)    
 1.  ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก  อปท.(5210100)  514,080.00     514,080.00    -   
 2.  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งนายก/รองนายก(5210200)  42,120.00     42,120.00    -   
 3.  ปรเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนาย  อปท.(5210300)  42,120.00     42,120.00    -   
 4.  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อปท.(5210500)  86,400.00     86,400.00    -   
 5.  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท.(5210600)  2,577,600.00     2,577,600.00    -   
                                                                              รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  3,262,320.00     3,262,320.00    -   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำา)(522000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  2,834,520.00     2,741,667.00   -92,853.00 
 2.  ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำาบล(5220200)  96,540.00     96,570.00    30.00 
 3.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  168,000.00     168,000.00    -   
 4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  616,560.00     477,735.00   -138,825.00 
 5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  70,800.00     62,281.00   -8,519.00 
                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  3,786,420.00     3,546,253.00   -  -240,167.00 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  903,760.00     843,540.00   -60,220.00 
 2.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00            -     -42,000.00 
 3.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำา(5220500)  204,000.00     186,960.00   -17,040.00 
 5.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  457,840.00     407,280.00   -50,560.00 
 6.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  48,295.00     48,000.00   -295.00 
                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  1,655,895.00     1,485,780.00   -  -170,115.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)    
     - จ่ายจากเงินรายได้  305,980.00     123,430.00   -182,550.00 
     - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,282,260.00     1,282,260.00    -   
 2.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00               -     -42,000.00 
 3.  ประเภทเงินวิทยฐานะ  35,000.00     35,000.00    -   
 4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)         -              -      -   
     - จ่ายจากเงินรายได้  1,290,797.00     1,107,975.00   -182,822.00 
     - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  273,600.00     273,600.00    -   
 5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  213,600.00     88,288.00   -125,312.00 
                                                                              รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  3,443,237.00     2,910,553.00   -  -532,684.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  356,160.00     339,540.00   -16,620.00 
 3.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00     42,000.00    -   
 4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  341,900.00     316,920.00   -24,980.00 
 5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  24,000.00     24,000.00    -   
                                                                              รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  764,060.00     722,460.00   -  -41,600.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  424,400.00     317,174.00   -107,226.00 
 2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชึพชั่วคราวพนักงานส่วนตำาบล(5220200)  8,280.00     8,280.00    -   
 3.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00     42,000.00    -   
 4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  310,400.00     303,941.00   -6,459.00 
 5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  17,000.00     16,383.00   -617.00 
                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้  802,080.00     687,778.00   -  -114,302.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  469,320.00     406,020.00   -63,300.00 
 2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชึพชั่วคราวพนักงานส่วนตำาบล(5220200)  36,000.00    -36,000.00 
3.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00   42,000.00    -   
4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  604,600.00   510,286.00   -94,314.00 
5.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงาน(5220800)  96,000.00   51,535.00   -44,465.00 
                                                                                  รวมแผนงาน/งานนี้  1,247,920.00   1,009,841.00   -  -238,079.00 

-
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แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำาบล(5220100)  316,020.00   311,580.00   -4,440.00 
 2.  ประเภทเงินประจำาตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล(5220300)  42,000.00   42,000.00    -   
 3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220700)  599,600.00   529,170.00   -70,430.00 
 4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)  69,545.00   59,284.00   -10,261.00 
                                                                                                         รวมแผนงาน/งานนี้  1,027,165.00   942,034.00   -  -85,131.00 
                                                                                     รวมหมวดนี้  ทุกแผนงานทุกงาน 12,726,777.00  11,304,699.00   -          -1,422,078.00
งบดำาเนินการ(530000)    
หมวดค่าตอบแทน(531000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
 1.ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(5310300)  10,000.00    -10,000.00 
 2.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(53105000)  80,000.00   73,943.25   -6,056.75 
 3.ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  900,000.00   900,000.00    -   
 4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(5310100)  60,000.00   38,400.00   -21,600.00 
                                                                                             รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  1,050,000.00   1,012,343.25   -  -37,656.75 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
 1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.(5310100)  150,000.00   127,100.00   -22,900.00 
 2.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  60,000.00   31,756.00   -28,244.00 
                                                                                                  รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  210,000.00   158,856.00   -  -51,144.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
 1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  45,000.00   23,821.75   -21,178.25 
                                                                                                  รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  45,000.00   23,821.75   -  -21,178.25 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
 1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  10,000.00   4,200.00   -5,800.00 
                                                                                             รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  10,000.00   4,200.00  - -5,800.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
 1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(5310300)  5,000.00   1,680.00   -3,320.00 
 2.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  10,000.00   8,943.25   -1,056.75 
                                                                                                 รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  15,000.00   10,623.25   -  -4,376.75 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
 1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  10,000.00   2,400.00   -7,600.00 
                                                                                                 รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  10,000.00   2,400.00  - -7,600.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
 1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)  10,000.00   4,200.00   -5,800.00 
                                                                                             รวมหมวด/แผนงาน/งานนี้  10,000.00   4,200.00   -  -5,800.00 
                                                                                      รวมหมวดนี้  ทุกแผนงานทุกงาน  1,350,000.00   1,216,444.25   -  -133,555.75 

หมวดค่าใช้สอย(532000)    
แผนงานบริหารทั่วไ(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)    
    1.1  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ในการจัดทำาส่ิงของ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากำาจัดส่ิงปฏิกูล
  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี
  ตามคำาพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่จำาเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้  120,000.00   90,208.90   -29,791.10 
    1.2  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  45,600.00   45,600.00    -   
    1.3  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  72,000.00   72,000.00    -   
    1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  66,000.00   66,000.00    -   
2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(5320200)     -   
    2.1  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  20,000.00   -     -20,000.00 
    2.2  ค่ารับรองการประชุม  50,000.00   33,000.00   -17,000.00 
3.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)     -   
    3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลา 
    ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาและการฝึกอบรม  290,000.00   255,829.00   -34,171.00 
    3.2.  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  -     -      -   
    3.3  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  15,000.00   11,584.00   -3,416.00 
    3.4  โครงการจัดทำาเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์  50,000.00   48,000.00   -2,000.00 
    3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำาบล 
    ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้างและผู้นำาชุมชน  400,000.00   365,630.00   -34,370.00 
    3.6  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  -     -      -   
    3.7  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมพนักงานส่วนตำาบลฯ  30,000.00   30,000.00    -   
4.  ประเภทค่าบำารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)  116,000.00   59,395.99   -56,604.01 
                                                                                                         รวมแผนงาน/งานนี้  1,274,600.00   1,077,247.89   -  -197,352.11 
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)     -   
    1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา หรือการศึกษาอบรมต่างๆฯลฯ  80,000.00   47,296.00   -32,704.00 
    1.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  30,000.00   30,000.00    -   
3. ค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)  20,000.00   5,471.00   -14,529.00 
                                                                                                        รวมแผนงาน/งานนี้  130,000.00   82,767.00   -  -47,233.00 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
    1.1  โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน  10,000.00   5,000.00    -5,000.00 
    1.2  โครงการชุมนุมสวนสนามและบำาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร.  40,000.00   33,280.00    -6,720.00 
    1.3 โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  20,000.00     -20,000.00 
    1.4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  100,000.00   -      -100,000.00 
    1.5  โครงการผึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  150,000.00   128,620.00    -21,380.00 
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  320,000.00   166,900.00   -   -153,100.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)    
   1.1  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สระตะเคียน  393,750.00   375,000.00    -18,750.00 
    1.2  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำาความสะอาด(ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.สระตะเคียน จำานวน 5 ศูนย์  156,000.00   156,000.00     -   
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)      -   
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมนา ฯลฯ  150,000.00   115,576.00    -34,424.00 
3.ค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  80,000.00   79,939.00    -61.00 
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  779,750.00   726,515.00   -   -53,235.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา(00212)     
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
    1.1  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำาปี  2561  90,000.00   73,695.00    -16,305.00 
    1.2  โครงการประเมินพัฒนการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  40,000.00   36,418.00    -3,582.00 
    1.3  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย  10,000.00   6,120.00    -3,880.00 
    1.4  โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ  74,000.00   46,365.00    -27,635.00 
    1.5  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือเบิกหักผผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี      -   
     1.5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข      -   
         -หักผลักส่งค่าอาหารกลลางวัน  259,700.00   259,700.00     -   
         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  42,400.00   42,400.00     -   
        - หักผลักส่งวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  90,100.00   90,100.00     -   
        -หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00   20,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก  5,300.00   5,300.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  7,950.00   7,950.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ  4,000.00   4,000.00     -   
    1.5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่   -       -   
         -หักผลักส่งค่าอาหารกลลางวัน  137,200.00   137,200.00     -   
         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  22,400.00   22,400.00     -   
        - หักผลักส่งวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  47,600.00   47,600.00     -   
        -หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00   20,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก  2,800.00   2,800.00     -
        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  4,200.00   4,200.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ  4,000.00   4,000.00     -   
     1.5.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   -       -   
         -หักผลักส่งค่าอาหารกลลางวัน  298,900.00   298,900.00     -   
         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  48,800.00   48,800.00     -   
        - หักผลักส่งวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  103,700.00   103,700.00     -   
        -หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00   20,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก  6,100.00   6,100.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  9,150.00   9,150.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ  4,000.00   4,000.00     -   
     1.5.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว   -       -   
         -หักผลักส่งค่าอาหารกลลางวัน  161,700.00   161,700.00     -   
         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  26,400.00   26,400.00     -   
        - หักผลักส่งวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  56,100.00   56,100.00     -   
        -หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00   20,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก  3,300.00   3,300.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  4,950.00   4,950.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ  4,000.00   4,000.00     -   
     1.5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน   -       -   
         -หักผลักส่งค่าอาหารกลลางวัน  161,700.00   161,700.00     -   
         -หักผลักส่งวัสดุการศึกษา  26,400.00   26,400.00     -   
        - หักผลักส่งวัสดุการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  56,100.00   56,100.00     -   
        -หักผลักส่งวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00   20,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสวนผักหนูน้อย  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการสายใยรักแม่และลูก  3,300.00   3,300.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยายสายใยชุมชน  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000.00   3,000.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  4,950.00   4,950.00     -   
        - หักผลักส่งโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ  4,000.00   4,000.00     -   
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  1,967,200.00   1,915,798.00   -  -51,402.00 

-
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งานศึกษาไม่กำาหนดระดับ(00214)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
 1.1 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำาบลสระตะเคียน  10,000.00   10,000.00      -   
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  10,000.00   10,000.00      -   
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(5320100)    
    1.1 ค่าจ้างเหมาต่างๆในการจัดทำาสิ่งของ ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากำาจัดสิ่งปฏิกูล  30,000.00   7,449.00     -22,551.00 
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)       -   
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมต่างๆ  47,500.00      -47,500.00 
    2.2  โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน  30,000.00   8,600.00     -21,400.00 
    2.3. โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตำาบลสระตะเคียน  30,000.00      -30,000.00 
    2.4. โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม  30,000.00   30,000.00      -   
    2.5  โครงการชุมชนต้นแบบในการกำาจัดขยะ  50,000.00   20,850.00     -29,150.00 
    2.6  โครงการธนาคารขยะ  30,000.00   20,120.00     -9,880.00 
    2.7 โครงการบ่อดักไขมัน ร้านอาหารและโรงเรียน  30,000.00   -       -30,000.00 
    2.8.โครงการป้องกันเด็กจมน้ำาเสียชีวิต  50,000.00   48,000.00     -2,000.00 
    2.9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  20,000.00   17,000.00     -3,000.00 
    2.10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  200,000.00   116,843.60    -83,156.40 
    2.11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  10,000.00   -       -10,000.00 
    2.12 โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  600,000.00   547,000.00    -53,000.00 
   2.13 โครงการสำารวจข้อมูลจำานวนสัตว์และข้ึนะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า       -   
   2.14 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  80,000.00   75,720.00     -4,280.00 
3. ค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)  60,000.00   2,601.61     -57,398.39 
                                                                                                     รวมแผนงาน/งานนี้  1,297,500.00   894,184.21   -   -403,315.79 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)       -   
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา
   และการฝึกอบรม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำาเป็นและเกี่ยวข้อง  33,000.00   8,028.00     -24,972.00 
2.  ประเภทค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)  15,000.00   -       -15,000.00 
                                                                                                     รวมแผนงาน/งานนี้  48,000.00   8,028.00    -   -39,972.00 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
  1.1 โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  40,000.00      -40,000.00 
  1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี  25,000.00   24,735.00     -265.00 
  1.3 โครงการพัฒนาผู้นำากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  40,000.00   26,100.00     -13,900.00 
  1.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  20,000.00      -20,000.00 
  1.5 โครงการสร้างความตระหนักในการขับขี่ที่ถูกกฏจราจร  25,000.00   25,000.00      -   
รวมแผนงาน/งานนี้  150,000.00   75,835.00    -   -74,165.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
    1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา 
    และการฝึกอบรม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำาเป็นและเกี่ยวข้อง  60,000.00   15,112.00     -44,888.00 
2.  ประเภทค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)  60,000.00   42,104.00     -17,896.00 
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  120,000.00   57,216.00    -   -62,784.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน(00252)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(5320300)    
    1.1  โครงการ  อบต.สระตะเคียน  พบปะประชาชน    10,000.00   9,875.00     -125.00 
    1.2  โครงการจัดทำาแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  5,000.00      -5,000.00 
    1.3  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  60,000.00      -60,000.00 
    1.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  65,000.00      -65,000.00 
                                                                                                      รวมแผนงาน/งานนี้  140,000.00   9,875.00    -   -130,125.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (5320300)    
    1.1  โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรม  40,000.00   13,096.00     -26,904.00 
    1.2  โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน  10,000.00   9,900.00     -100.00 
    1.3  โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา  50,000.00      -50,000.00 
    1.4  โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาชน  30,000.00   21,900.00     -8,100.00 
    1.5  โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  ประจำาปี  2561  40,000.00      -40,000.00 
    1.6  โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  50,000.00      -50,000.00 
                                                                                                           รวมแผนงาน/งานนี้  220,000.00   44,896.00    -   -175,104.00 
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)     
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (5320300)    
  1.1 โครงการแข่งขันกีฬาสมัคคี”สระตะเคียนเกมส์  200,000.00   200,000.00     -   
  1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน  50,000.00   -       -50,000.00 
                                                                                                           รวมแผนงาน/งานนี้  250,000.00   200,000.00   -   -50,000.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (5320300)                             -   
    1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
    ประชุมสัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ      50,000.00      -50,000.00 
    1.2  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพ(พด.2)      20,000.00           15,800.00   -4,200.00 
    1.3  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช      20,000.00           15,320.00   -4,680.00 

-
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    1.4  โครงการส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  20,000.00     16,270.00    -3,730.00 
    1.5.  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  30,000.00     15,600.00    -14,400.00 
    1.6  โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช  20,000.00     15,310.00    -4,690.00 
    1.7  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม        20,000.00     16,565.00    -3,435.00
2.  ประเภทค่าบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(5320400)  25,000.00     13,030.00    -11,970.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  205,000.00     107,895.00    -  -97,105.00 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำาและป่าไม้(00322)    
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (5320300)    
  1.1 โครงการ”รักษฺน้ำา รักป่า รักษาแผ่นดิน”  30,000.00     13,084.20    -16,915.80 
รวมแผนงาน/งานนี้  30,000.00     13,084.20    -16,915.80 
รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  6,942,050.00    5,390,241.30     -   -1,551,808.70 
หมวดค่าวัสดุ(533000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
 1.  ประเภทวัสดสำานักงาน(5330100)  100,000.00     85,424.00    -14,576.00 
 2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)  15,000.00            -       -15,000.00 
 3.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(5330300)  40,000.00     19,966.00    -20,034.00 
 4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)  30,000.00     13,719.00    -16,281.00 
 5.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)  100,000.00     96,732.68    -3,267.32 
 6.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)  30,000.00            -       -30,000.00 
 7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  50,000.00     38,200.00    -11,800.00 
 8.  ประเภทวัสดุอื่น  ๆ  (5332000)  10,000.00         -       -10,000.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  375,000.00     254,041.68   -   -120,958.32 
งานบริหารงานคลัง(00113)    
 1.  ประเภทวัสดสำานักงาน(5330100)  40,000.00     36,395.00    -3,605.00 
 2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  60,000.00     45,180.00    -14,820.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  100,000.00     81,575.00   -   -18,425.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
 1.ค่าวัสดุน้ำามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)  15,000.00      -15,000.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  15,000.00           -       -15,000.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    
 1.  ประเภทวัสดุสำานักงาน(5330100)  50,000.00     18,230.00    -31,770.00 
 2.  ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)(5330400)  -       -   
     -  สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  398,570.00     304,805.52    -93,764.48 
     -  สำาหรับโรงเรียน  1,849,133.00     1,716,117.90    -133,015.10 
 3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  50,000.00      -50,000.00 
                                                                                                  รวมแผนงาน/งานนี้  2,347,703.00    2,039,153.42   -   -308,549.58 
งานศึกษาไม่กำาหนดระดับ(00214)    
 1.  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)  20,000.00     3,930.00    -16,070.00 
                                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้  20,000.00     3,930.00    -16,070.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
 1.  ประเภทวัสดุสำานักงาน(5330100)  20,000.00     19,668.00    -332.00 
 2.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)  50,000.00     48,847.80    -1,152.20 
 3.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(5330900)  15,000.00           -       -15,000.00 
 4.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)  30,000.00     20,780.00    -9,220.00 
 5.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  20,000.00     18,500.00    -1,500.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  135,000.00     107,795.80   -   -27,204.20 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
 1.  ประเภทวัสดสำานักงาน(5330100)  25,000.00     14,775.00    -10,225.00 
 2.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)  20,000.00      2,000.00    -18,000.00 
 3.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  25,000.00            -       -25,000.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  70,000.00      16,775.00   -   -53,225.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
 1.  ประเภทค่าวัสดุสำานักงาน(5330100)  30,000.00      7,180.00    -22,820.00 
 2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)  300,000.00      219,263.84    -80,736.16 
 3.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง(5330600)  815,000.00      715,868.01    -99,131.99 
 4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)  50,000.00            -       -50,000.00 
 5.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)  100,000.00       56,126.45    -43,873.55 
 6.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  30,000.00       18,000.00    -12,000.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  1,325,000.00    1,016,438.30     -  -308,561.70 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)    
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)    
 1.  ประเภทวัสดุกีฬา(5331300)  100,000.00      99,053.00    -947.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  100,000.00      99,053.00     -  -947.00 
แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
  1.  ประเภทวัสดุสำานักงาน(5330100)  20,000.00      -      -20,000.00 
  2.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)  20,000.00      -      -20,000.00 
  3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)  40,000.00   17,184.11    -22,815.89 
  4.  ประเภทวัสดุการเกษตร(5331000)  40,000.00         -      -40,000.00 
  5.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100)  20,000.00   5,270.00    -14,730.00 
  6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)  20,000.00   9,700.00    -10,300.00 
                                                                                                  รวมแผนงาน/งานนี้ 160,000.00  32,154.11       -   -127,845.89 
                                                                                     รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน      4,647,703.00   3,650,916.31      -996,786.69

-
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หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)    
แผนงานบริหารทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
 1.  ประเภทค่าไฟฟ้า(5340100)  300,000.00   261,443.62    -38,556.38 
 2.  ประเภทค่าน้ำาประปา(5340200)  30,000.00   20,812.27    -9,187.73 
 3.  ประเภทค่าโทรศัพท์(5340300)  15,000.00   11,384.80    -3,615.20 
 4.  ประเภทค่าไปรษณีย์(5340400)  10,000.00   2,584.00    -7,416.00 
 5.  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(5340500)  100,000.00   69,889.25    -30,110.75 
                                                                                                  รวมแผนงาน/งานนี้  455,000.00   366,113.94      -   -88,886.06 
งานบริหารงานคลัง    
 1.ค่าไปรษณีย์(5340400)  10,000.00   1,500.00    -8,500.00 
                                                                                                  รวมแผนงาน/งานนี้  10,000.00   1,500.00    -8,500.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)    
 1.ค่าไฟฟ้าของศพด. อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง(5340100)  70,000.00   39,587.19    -30,412.81 
 2.ค่าน้ำาประปา ค่าน้ำาบาดาลของ ศพด.อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง(5340200)  36,000.00   26,222.13    -9,777.87 
 3.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(5340500)  40,000.00   37,878.00    -2,122.00 
                                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้  146,000.00   103,687.32    -42,312.68 
                                                                                      รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  611,000.00   471,301.26    -139,698.74 
งบลงทุน(5400000)    
หมวดค่าครุภัณฑ์(5410000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารงานทั่วไป(00111)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1  เก้าอ้ีเอนกประสงค์หุ้มบุนวมสีดำาพนักพิงสามเหล่ียม จำานวน 50 ตัว ขาชุบโครเม่ียมซ้อนเก็บได้ ขนาด 44X58X86  22,500.00   22,500.00     -   
    1.2  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำานวน 1 ตู้  4,500.00   4,500.00     -   
    1.3  โต๊ะทำางานพร้อมเก้าอี้ จำานวน 1ชุด  4,500.00   4,500.00     -   
    1.4  พัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำานวน 1 เครื่องขนาดความแรง 3 ระดับ  2,200.00   2,200.00     -   
2.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(5410700)   -          -   
    2.1  โทรศัทน์สี LED TV ระดับความระเอียดขนาดภาพ1920X10802 พิกเซลขนาด 40 น้ิว จำานวน 1 เคร่ือง    18,000.00   13,100.00    -4,900.00 
3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)         -    
    3.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำาหรับงานสำานักงาน  จำานวน 1 เครื่อง  16,000.00   -      -16,000.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  67,700.00   46,800.00       -   -20,900.00 
งานบริหารงานคลัง(00113)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1  ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จำานวน  5  ตู ้  25,000.00   22,500.00    -2,500.00 
    1.2 โต๊ะทำางานพร้อมเก้าอี้จำานวน 1 ชุด  5,000.00   4,500.00    -500.00 
                                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้  30,000.00   27,000.00      -   -3,000.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1 ชั้นวางสื่อ 3 ชั้น จำานวน 10 ตัว  30,000.00   30,000.00     -   
    1.2 ตู้เหล็กเก็บเอสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำานวน 8 หลัง  36,000.00   36,000.00     -   
2.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600)         -         -       -   
    2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  23,000.00       -      -23,000.00 
    2.2.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้ จำานวน 2 เครื่อง  24,000.00   24,000.00       -   
3.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(5410700)         -    
    3.1 โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED  TV)  จำานวน 1 เครื่อง  15,000.00   13,100.00       -1,900.00 
4.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)   -          -   
    4.1  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  สำาหรับงานสำานักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  น้ิว  จำานวน  4  เคร่ือง  64,000.00   64,000.00     -   
    4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือLED ขาวดำาชนิดNetwork จำานวน 4 เครื่อง  31,600.00   31,600.00     -   
                                                                                                       รวมแผนงาน/งานนี้  223,600.00   198,700.00       -    -24,900.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน พ่นน้ำายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง บรรจุน้ำายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
    กำาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า   59,000.00   52,000.00    -7,000.00 
2. ประเภทครุภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600) เคร่ืองเสียงแบบพกกาไมค์ลอยมือถือเด่ียว 1 ตัว หนีบปกเส้ือ1 ตัว
    ไมค์ครอบศรีษะ 1 ตัว  12,000.00   12,000.00     -   
                                                                                                        รวมแผนงาน/งานนี้  71,000.00   64,000.00    -7,000.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 18,000 บีทียู   21,000.00   21,000.00     -   
    1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำานวน 1 หลัง  5,000.00   4,500.00    -500.00 
    1.3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ) จำานวน 1 หลัง  5,500.00   5,500.00     -   
                                                                                                        รวมแผนงาน/งานนี้  31,500.00   31,000.00    -500.00 
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
     1.1  เก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำานวน 2 ชุดๆละ 3,500.-บาท  7,000.00   7,000.00     -   
     1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนาด 4 ฟุต จำานวน 4 ตู ้  20,000.00   18,000.00    -2,000.00 
     1.3 ตู้เหล็กเก็บเอกสานแบบ 2 บาน(บานทึบ)จำานวน 2 หลัง  11,000.00   11,000.00     -   
    1.4 พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำานวน 2 เครื่อง  3,200.00   3,200.00     -   
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)   -       -   
     2.1  เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สำาหรับกระดาษ A3 จำานวน 1 เครื่อง  7,900.00   7,100.00    -800.00 
     2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLED ขาวดำา จำานวน 1 เครื่อง  3,300.00   2,600.00    -700.00 
                                                                                                   รวมแผนงาน/งานนี้  52,400.00   48,900.00   -   -3,500.00

-
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แผนงานการเกษตร(00320)    
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)    
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน(5410100)    
    1.1  เก้าอี่พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำานวน 2 ชุด  7,000.00   7,000.00    -   
    1.2  เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  21,000.00   21,000.00    -   
                                                                                                        รวมแผนงาน/งานนี้  28,000.00   28,000.00    -   
                                                                                          รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  504,200.00   444,400.00   -  -59,800.00 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(5420000)    
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานไฟฟ้าถนน(00242)    
1.  ประเภทอาคารต่าง  ๆ(5420700)    
    1.1  ก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย  100,000.00   99,500.00   -500.00 
    1.2  โครงการต่อเติมห้องทำางานป้องกัน  150,000.00   149,500.00   -500.00 
    1.3  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาน-โคกวัวนอน  90,000.00   -     -90,000.00 
    1.4  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว  55,000.00   -     -55,000.00 
    1.5  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่  20,000.00   -     -20,000.00 
    1.6  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข  60,000.00    -60,000.00 
    1.7  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่  90,000.00   -     -90,000.00 
2.  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(5421000)   -      -   
     2.1  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.9  300,000.00   299,000.00   -1,000.00 
     2.2  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.4  400,000.00   399,000.00   -1,000.00 
     2.3  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.6  450,000.00   449,000.00   -1,000.00 
     2.4  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.3  299,000.00   298,000.00   -1,000.00 
     2.5  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.7  280,000.00   279,000.00   -1,000.00 
     2.6  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.1  500,000.00   499,000.00   -1,000.00 
     2.7  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.11  400,000.00   399,000.00   -1,000.00 
     2.8  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.5  283,000.00   282,000.00   -1,000.00 
     2.9  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.2  400,000.00   399,000.00   -1,000.00 
     2.10  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.12  400,000.00   399,000.00   -1,000.00 
     2.11  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.14  438,839.00   438,000.00   -839.00 
     2.12  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ม.8  800,000.00   598,000.00   -202,000.00 
     2.13  โครงการซ่อมถนน ลาดยาง ม.13  170,000.00   169,000.00   -1,000.00 
     2.14  โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางชนิดแคปซิลทางหลวงภายในเขตตำาบลสระตะเคียน จำานวน 3 จุด  500,000.00   499,000.00   -1,000.00 
     2.15 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน  500,000.00   493,000.00   -7,000.00 
                                                                                                        รวมแผนงาน/งานนี้  6,685,839.00   6,148,000.00   -  -537,839.00 
                                                                                           รวมหมวดนี้ทุกแผนงานทุกงาน  6,685,839.00   6,148,000.00   -  -537,839.00 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป    
งบรายจ่ายอื่น(5500000)    
หมวดรายจ่ายอื่น(5510000)    
     รายจ่ายอื่น(5510100)  25,000.00   20,000.00   -5,000.00 
                                                                                                          รวมแผนงาน/งานนี้  25,000.00   20,000.00   -5,000.00 
                                                                                             รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน  25,000.00   20,000.00   -  -5,000.00 
งบเงินอุดหนุน(5600000)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)    
งานบริหารทั่วไป(00111)    
1.  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันเป็นสาธารณประโยชน์(5610200)    
    1.1  อุดหนุนท่ีทำาการปกครองอำาเภอเสิงสางตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี  ประจำา  2561  5,000.00   -     -5,000.00 
    1.2 โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9  10,000.00   -     -10,000.00 
                                                                                                          รวมแผนงาน/งานนี้  15,000.00   -     -  -15,000.00 
แผนงานการศึกษา(00210)    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)    
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)    
    1.1  ค่าอาหารกลางวัน  ร.ร.  3,860,000.00   3,845,000.00   -15,000.00 
                                                                                                          รวมแผนงาน/งานนี้  3,860,000.00   3,845,000.00   -  -15,000.00 
แผนงานสาธารณสุข(00220)    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)    
    1.1  โครงการด้านสาธารณสุข  280,000.00   280,000.00   
                                                                                                         รวมแผนงาน/งานนี้  280,000.00   280,000.00   -   -   
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    
งานไฟฟ้าถนน(00242)    
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)    
    1.1  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรชอย1-3 ม.10และม.11 เพื่อติดตั้งโฟโต้สวิทซ์จำาหน่ายไฟฟ้า  605,000.00   604,185.53   -814.47 
                                                                                                         รวมแผนงาน/งานนี้  605,000.00   604,185.53   -814.47 
                                                                                            รวมหมวดนี้ทุกงานทุกแผนงาน  4,760,000.00   4,729,185.53   -  -30,814.47 
                                                                      รวมทุกหมวด  ทุกประเภท  ทุกแผนงาน/งาน 57,500,000.00 51,012,163.65 - -6,487,836.35

-

    ผู้มีหน้าที่ชำาระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำาระภาษีประจำาปี 2562 ตามกำาหนดระยะเวลา ดังนี้
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      รับชำาระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  ภาษีป้าย       รับชำาระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
  ภาษีบำารุงท้องที่       รับชำาระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
  ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข    ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตนับตั้งแต่ประกอบกิจการทันที
    กรณีต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขยื่นคำาขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต

“สระตะเคียนก้าวไกล��เมื่อประชาชนร่วมใจเสียภาษี”
ท้องถิ่นดี

ภาษีช่วย

ทอ้งถิน่สวย

ภาษีสร้าง
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รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่�อบต.สระตะเคียน�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2561

รายรับ

รายจ่าย

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560        195,925.60
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    555,525.00
เงินอุดหนุนจาก อบต.สระตะเคียน        222,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         680.46
เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ       2,000.00
เงินรับคืนจากการดำาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      22,750.00
รวมรายรับ          999,381.06

1. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนไทยห่างไกลโรค  รพ.สต.สันติสุข 10,650.00
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตสุขภาพดี ตามวิถีชุมชน รพ.สต.สันติสุข   9,000.00
3. โครงการผู้ป่วยเรื้อรัง พฤติกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข รพ.สต.สันติสุข      9,000.00
4. โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก สู่โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  รพ.สต.สันติสุข  29,000.00
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยเด็กวัยเรียน สูงสมส่วน  รพ.สต.สันติสุข     9,000.00
6. โครงการชุมชนต้นแบบปลูกและใช้สมุนไพรบ้านสันติสุข รพ.สต.สันติสุข     9,000.00
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาครัวเรือน (อสค.)  รพ.สต.สันติสุข   10,000.00
8. โครงการเด็กไทยสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย  รพ.สต.สันติสุข      9,000.00
9. โครงการเปลี่ยนชีวิต พิชิตเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รพ.สต.โคกไม้ตาย     9,800.00
10. โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.โคกไม้ตาย  14,800.00
11. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.โคกไม้ตาย     15,300.00
12. โครงการเด็กไทยก้าวไกล พัฒนาการสมวัย โภชนาการสมส่วน  รพ.สต.โคกไม้ตาย    19,500.00
13. โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  รพ.สต.โคกไม้ตาย      28,850.00
14. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยทางเลือก รพ.สต.โคกไม้ตาย    37,600.00
15. โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง และฉลาด รพ.สต.โคกไม้ตาย    14,000.00
16. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย  รพ.สต.โคกไม้ตาย   14,075.00
17. โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทย ห่างไกลบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รพ.สต.โคกไม้ตาย  11,800.00
18. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มภิกษุในพื้นที่ตำาบลสระตะเคียน  รพ.สต.โคกไม้ตาย 29,875.00
19. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านสระตะเคียน  บ้านสระตะเคียน  10,325.00
20. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านสระตะเคียน  13,400.00
21. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองหิน  บ้านหนองหิน    10,325.00 
22. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง   บ้านหนองหิน    10,975.00 
23. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโคกสูง  บ้านโคกสูง   8,325.00 
24. โครงการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง   บ้านโคกสูง     13,400.00 
25. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโคกไม้ตาย บ้านโคกไม้ตาย    8,100.00 
26. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านโคกไม้ตาย   9,325.00
27. โครงกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองไข่น้ำา บ้านหนองไข่น้ำา   8,325.00
28. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านหนองไข่น้ำา  10,975.00
29. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโคกวัวนอน บ้านโคกวัวนอน   9,325.00
30. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านโคกวัวนอน  11,900.00
31. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านบุงิ้ว บ้านบุงิ้ว    14,125.00
32. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านบุงิ้ว   13,400.00
33. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านใหม่ บ้านใหม่    10,325.00
34. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  บ้านใหม่   13,400.00
35. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านคลองศรีสุข บ้านคลองศรีสุข   8,325.00
36. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง บ้านคลองศรีสุข  8,850.00
37. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านสันติสุข  บ้านสันติสุข   11,200.00
38. โครงตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงบ้านสันติสุข  บ้านสันติสุข    11,350.00
39. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านสันตินิมิตร  บ้านสันนิมิตร   11,200.00
40. โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงบ้านสันตินิมิตร  บ้านสันตินิมิตร   9,600.00
41. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองใหญ่  บ้านหนองใหญ่   11,200.00
42. โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงบ้านหนองใหญ่  บ้านหนองใหญ่   9,600.00
43. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านสันติพัฒนา  บ้านสันติพัฒนา   11,200.00
44. โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงบ้านสันติพัฒนา  บ้านสันติพัฒนา   8,850.00
45. โครงการกำาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านห้วยเตยพัฒนา  บ้านห้วยเตยพัฒนา  11,200.00
46. โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงบ้านห้วยเตยพัฒนา  บ้านห้วยเตยพัฒนา  9,600.00
47. โครงการเด็กวัยเรียนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์     13,800.00
48. โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลสระตะเคียน ชมรมผู้สูงอายุตะเคียนทอง 1      47,400.00
49. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักออกกำาลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง  24,400.00
50. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่     14,100.00
51. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข     30,000.00
52. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่   35,020.00
53. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม - โคกวัวนอน   15,000.00
54. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว    20,035.00
55. โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ         34,200.00
รวมรายจ่าย           822,330.00
ยอดยกไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        177,051.06
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รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่�อบต.สระตะเคียน�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.2561 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี�พ.ศ.�2562

         แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         10,501,480.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม    7,175,880.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม    3,088,600.- บาท
3. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม      212,000.- บาท
4. งบรายจ่ายอื่น        ตั้งไว้        25,000.- บาท

 - โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย      งบประมาณ  15,000.-  บาท
 - โครงการจัดทำาเอกสาร ทำาวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์   งบประมาณ  50,000.-  บาท
 - โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น   งบประมาณ 500,000.-  บาท
 - โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำาบล  งบประมาณ  30,000.-  บาท
     
          แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           2,439,000.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม    2,025,900.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม      390,000.- บาท
3. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม        23,100.- บาท

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    งบประมาณ  30,000.- บาท

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              300,000.- บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม      300,000.-  บาท
 - โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน    งบประมาณ  20,000.-  บาท
 - โครงการชุมนุมสวนสนามและบำาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.  งบประมาณ  30,000.-  บาท
 - โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย งบประมาณ 100,000.-  บาท
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   งบประมาณ 150,000.-  บาท
   
    แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           4,487,820.-  บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม    3,440,820.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม    1,047,000.-  บาท

   แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           8,255,372.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม    4,324,372.-  บาท
2. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม        91,000.-   บาท
3. งบเงินอุดหนุน        ตั้งไว้รวม    3,840,000.-  บาท

 - โครงการประเมินพัฒนาองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ   40,000.- บาท
 - โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย   งบประมาณ   10,000.- บาท 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ   80,000.- บาท
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
   เพื่อเบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด     งบประมาณ      1,791,910.-  บาท

    แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่กำาหนดระดับ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               20,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม         20,000.-  บาท

 - โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำาบลสระตะเคียน    งบประมาณ   10,000.- บาท
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    แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            1,106,930.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม  936,430.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม  150,000.-  บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม   20,500.-  บาท

 -โครงการสำารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ   18,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันเด็กจมน้ำาเสียชีวิต      งบประมาณ   50,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม     งบประมาณ   50,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก      งบประมาณ  200,000.-  บาท
 -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    งบประมาณ  100,000.-  บาท
 -โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน      งบประมาณ   670,000.-  บาท
 -เงินอุดหนุนสำาหรับการดำาเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำาริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ   280,000.-  บาท

       แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            2,739,800.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม      958,800.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม    1,388,000.- บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม      113,000.-  บาท
4. งบเงินอุดหนุน         ตั้งไว้รวม      280,000.-  บาท

      แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              130,000.- บาท
1. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม      130,000.-  บาท
  -โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  งบประมาณ    20,000.-  บาท
 -โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร      งบประมาณ    20,000.-  บาท
 -โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี       งบประมาณ    25,000.-  บาท
 -โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน    งบประมาณ    40,000.-  บาท
 -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  งบประมาณ    25,000.-  บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคนหะและชุมชน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    2,875,600.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม  1,549,600.- บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม  1,320,000.- บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม        6,000.-  บาท

     แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                  6,915,000.- บาท
1. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม  6,915,000.- บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 (สายสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว) งบประมาณ  290,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4 (สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนางพอง) งบประมาณ  241,000.-   บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ 3 (สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแว่น) งบประมาณ  363,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ 11     งบประมาณ 370,000.-  บาท
  (สายจากซอยที่ 3 จากบ้านนางเฮงถึงบ้านนางเฮือง) 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ 11 (สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท) งบประมาณ 136,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 3) งบประมาณ    9,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 4) งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ 10 (สายจากคุ้มที่ 4 ถึง คุ้มที่ 5) งบประมาณ 400,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5    งบประมาณ 193,000.-  บาท
 (สายจากบ้านนายสมชาย ลองกระโทก ถึง บ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร)
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5     งบประมาณ 200,000.-  บาท
 (สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางสาวเสน่ห์ ใยกระโทก) 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14   งบประมาณ 400,000.-  บาท
 สายจากศาลาประชาคม หมู่ 14 ถึง หน้าวัดป่าห้วยเตยธรรมมาราม)
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8 (สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (สายต่อจากหัวซอย ซอยที่ 2) งบประมาณ  18,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียนหมู่ 1 
 (สายจากบ้านนางเสียม ถึง บ้านนายสามิตร ซึมกระโทก)     งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 
 (สายจากหน้าวัดคลองศรีสุข ถึง สะพานข้ามคลองส่งน้ำาบ้านหนองหิน)     งบประมาณ 100,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ 7(สายจากบ้านบุงิ้ว ถึง สะพานขาว)  งบประมาณ 400,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุบ้านโคก หมู่ 12 (สายจากบุบ้านโคก ถึง อ่างห้วยเตย) งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ 8 (สายเข้าไร่สายคลองทยุง)   งบประมาณ 300,000.-  บาท
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    แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            1,106,930.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม  936,430.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม  150,000.-  บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม   20,500.-  บาท

 -โครงการสำารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ   18,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันเด็กจมน้ำาเสียชีวิต      งบประมาณ   50,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม     งบประมาณ   50,000.-  บาท
 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก      งบประมาณ  200,000.-  บาท
 -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    งบประมาณ  100,000.-  บาท
 -โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน      งบประมาณ   670,000.-  บาท
 -เงินอุดหนุนสำาหรับการดำาเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำาริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ   280,000.-  บาท

       แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            2,739,800.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม      958,800.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม    1,388,000.- บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม      113,000.-  บาท
4. งบเงินอุดหนุน         ตั้งไว้รวม      280,000.-  บาท

      แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              130,000.- บาท
1. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม      130,000.-  บาท
  -โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  งบประมาณ    20,000.-  บาท
 -โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร      งบประมาณ    20,000.-  บาท
 -โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี       งบประมาณ    25,000.-  บาท
 -โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน    งบประมาณ    40,000.-  บาท
 -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  งบประมาณ    25,000.-  บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคนหะและชุมชน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    2,875,600.- บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม  1,549,600.- บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม  1,320,000.- บาท
3. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม        6,000.-  บาท

     แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                  6,915,000.- บาท
1. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม  6,915,000.- บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 (สายสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว) งบประมาณ  290,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4 (สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนางพอง) งบประมาณ  241,000.-   บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ 3 (สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแว่น) งบประมาณ  363,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ 11     งบประมาณ 370,000.-  บาท
  (สายจากซอยที่ 3 จากบ้านนางเฮงถึงบ้านนางเฮือง) 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ 11 (สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท) งบประมาณ 136,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 3) งบประมาณ    9,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 4) งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ 10 (สายจากคุ้มที่ 4 ถึง คุ้มที่ 5) งบประมาณ 400,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5    งบประมาณ 193,000.-  บาท
 (สายจากบ้านนายสมชาย ลองกระโทก ถึง บ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร)
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5     งบประมาณ 200,000.-  บาท
 (สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางสาวเสน่ห์ ใยกระโทก) 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14   งบประมาณ 400,000.-  บาท
 สายจากศาลาประชาคม หมู่ 14 ถึง หน้าวัดป่าห้วยเตยธรรมมาราม)
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8 (สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (สายต่อจากหัวซอย ซอยที่ 2) งบประมาณ  18,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียนหมู่ 1 
 (สายจากบ้านนางเสียม ถึง บ้านนายสามิตร ซึมกระโทก)     งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 
 (สายจากหน้าวัดคลองศรีสุข ถึง สะพานข้ามคลองส่งน้ำาบ้านหนองหิน)     งบประมาณ 100,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ 7(สายจากบ้านบุงิ้ว ถึง สะพานขาว)  งบประมาณ 400,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุบ้านโคก หมู่ 12 (สายจากบุบ้านโคก ถึง อ่างห้วยเตย) งบประมาณ 500,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ 8 (สายเข้าไร่สายคลองทยุง)   งบประมาณ 300,000.-  บาท

 -โครงการก่อสร้างถมไหล่ทางหลวงบ้านสระตะเคียน หมู่ 1 ถึง หมู่ 4   งบประมาณ 400,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน    งบประมาณ 400,000.-  บาท
 (หน้าโรงเรียนบ้านสระตะเคียน ถึง คลองลำามาศทั้งสองข้าง)
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา (ข้างศูนย์เด็กเล็ก)  งบประมาณ   53,000.-  บาท
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา    งบประมาณ 200,000.-  บาท
 (บ้านนางสมหมาย พวงจันทร์ ถึง บ้านนายสมชาติ เฉยกลาง)
 -โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2 (สายจากข้างๆ วัด และโรงเรียนบ้านหนองหิน)  งบประมาณ  229,000.-  บาท
 -โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2 (สายจากบ้านนางนา ถึง บ้านนายแสง)  งบประมาณ 193,000.-  บาท
 -โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงที่รับโอน      งบประมาณ 500,000.-  บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    100,000.-  บาท
1. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม  100,000.-  บาท

 -โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน      งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม      งบประมาณ   30,000.-  บาท
 -โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ      งบประมาณ   50,000.-  บาท

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    135000.-  บาท
1. งบลงทุน         ตั้งไว้รวม  135,000.-  บาท
 -โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน     งบประมาณ 10,000.-    บาท
 -โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ       งบประมาณ 60,000.-    บาท
 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      งบประมาณ  65,000.-  บาท

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                  300,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม  300,000.-  บาท
 -โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๑     งบประมาณ 300,000.-    บาท
    
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                      90,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม    90,000.-  บาท
 -โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม     งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม      งบประมาณ   10,000.-  บาท
 -โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน     งบประมาณ   10,000.-  บาท
 -โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน   งบประมาณ   30,000.-  บาท
 -โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำาปี 2562     งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา      งบประมาณ   10,000.-  บาท

      แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           1,533,840.-  บาท
1. งบบุคลากร         ตั้งไว้รวม   1,215,840.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน         ตั้งไว้รวม     381,000.-  บาท
 -โครงการ “รักษ์น้ำา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”      งบประมาณ    30,000.-   บาท
 -โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำาจัดโรคแมลง   งบประมาณ    3,000.-  บาท
 -โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรฯ     งบประมาณ   40,000.-  บาท
 -โครงการสนับสนุนการดำาเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -โครงการอบรมการทำาน้ำาสกัดจากมูลสุกรฯ      งบประมาณ          20,000.-  บาท
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ฯ      งบประมาณ   30,000.-  บาท

      แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          16,570,158.- บาท
 -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       งบประมาณ 230,000.-   บาท
 -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        งบประมาณ  11,578,800.-  บาท
 -เบี้ยยังชีพคนพิการ        งบประมาณ     3,657,600.-  บาท
 -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        งบประมาณ 120,000.-  บาท
 -เงินสำารองจ่าย        งบประมาณ 504,458.-   บาท
 -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ    งบประมาณ 230,000.-  บาท
 -เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    งบประมาณ 249,300.-  บาท
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รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

มอบให้แด่
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

รางวัลพระปกเกล้า
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  ประจำาปี พ.ศ.2561 
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