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  องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน
มีเป้าประสงค์ในการทำางาน  คือการมุ่งเน้นการ
พัฒนาตำาบลสระตะเคียน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา สาธารณสุขการอาชีพ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค น้ำาไหลไฟสว่าง ทางสะดวก
 มีการวางผังเมือง ออกแบบ และก่อสร้างถนน
สายหลักสายรอง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
คมนาคม การบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม  จัดให้มีน้ ำาเพื ่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร และยังให้ความสำาคัญกับ
การสนับสนุนการศึกษา กีฬา ทำานุบำารุงศาสนา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเร่ง
พัฒนาโครงการเพื ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการทำางาน
เชิงบูรณาการที ่ครบถ้วนทั ้งกระบวนการตั ้งแต่การป้องกัน การแก้ปัญหาตลอด
จนมาตรการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของพี่น้องชาวตำาบลสระตะเคียน
  ทั ้งหมดนี ้เป็นการทำางานโดยยึดมั ่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
การให้บริการโดยเสมอภาค สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและชุมชน ซึ่งคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล
สระตะเคียน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการต่างๆ 
จะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการ
ของพี่น้องชาวตำาบลสระตะเคียนได้เป็นอย่างดี

สารสารสารสาร
นายก อบต.สระตะเคียน
นายก อบต.สระตะเคียน
นายก อบต.สระตะเคียน

นายถวิล  สูตรกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน



2�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

      องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน
เป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและมี
ภารกิจครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา การสาธารณสุข การยังชีพ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลและจัดทำาการบริการ
เพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปตาม
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำาบล 

โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของพี่น้องประชาชนในการพัฒนา ร่วมคิด 
ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียนได้
ดำาเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพี่น้อง
ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำาบล ได้ดีในระดับที่น่าพอใจ อาจมีปัญหา
อุปสรรคบ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และได้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
กระผมพร้อมพนักงานส่วนตำาบลพนักงานจ้างทุกคน ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำาบลสระตะเคียน และพร้อมที่จะทำางานรับใช้
พี่น้องประชาชนชาวตำาบลสระตะเคียน ตามนโยบายผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อความอยู่ดี มีสุข
ของพี่น้องชาวตำาบลสระตะเคียนต่อไป

นายสวงค์  เกิดมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

สารสารสารสาร
ปลัด อบต.สระตะเคียน
ปลัด อบต.สระตะเคียน
ปลัด อบต.สระตะเคียน
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

การคมนาคมสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เกษตรกรวิถีใหม่ร่วมใส่ใจส่ิงแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพ
    ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
2. พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สินค้าทางการเกษตรวิถีใหม่มาตรฐานปลอดภัย
    ใส่ใจส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อ
3. พัฒนาองค์ความรู้ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน พัฒนาสวัสดิการและชุมชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
    ปฏิบัติหน้าท่ีให้ครอบคลุมทุกมิติ
4. พัฒนาองค์ความรู้ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
    โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5. พัฒนาการทำานุบำารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    ท้องถ่ิน สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
6. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำานึกป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุม
    ทุกมิติ และพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ
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นโยบาย 6 ด้าน
นโยบาย 6 ด้าน  

นายกองค์การบริหาร
นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลสระตะเคียน 
ส่วนตำาบลสระตะเคียน 

  เพื่อให้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน ดำาเนินไป
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและย่ังยืนตามนโยบาย 6 ด้าน ดังน้ี

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำาเนินการดังนี้  
  1.1 ดำาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อม
หมู่บ้าน ถนนเชื่อมตำาบล ถนนเข้าไร่ เข้านา เข้าสวน เพื่อการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก
ปลอดภัย
  1.2 ดำาเนินการจัดสร้างระบบประปา ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
 ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอพร้อมใช้
งาน และพร้อมให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
  1.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะ สนามกีฬา 
ลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  1.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ ขุดลอกสระน้ำา อ่างเก็บน้ำา บ่อน้ำาตื้น 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำาใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  1.5 ดำาเนินการจัดให้มีระบบประปาน้ำาใต้ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำาเนินการดังนี้
  2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้ประชาชนมีการอยู่ดี กินดี มีความสุข
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำาบลเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนา
อาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตในการดำารงชีพ โดยนำาแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
  2.4 จัดบริการด้านการตลาดชุมชน ตลาดนัดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า 
และผู้บริโภคได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ พัฒนาฝีมือในด้านต่างๆ โดยการอบรม
อาชีพและมีช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้า
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  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำาเนินงานของ อสม. 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการทำางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
  2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ  เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบกับสุขภาพพลานามัยของประชาชน
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 
และเข้าใจถึงการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน

 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ดำาเนินการดังนี้
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานตามแนวทางการ
ดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้มีพื้นฐานที่ดีในการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้น
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการแก่ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชราอย่างท่ัวถึง  
สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม
  3.4 รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
   3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาด้านสาธารณภัย
ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3.7 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำาบล การบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อบริการให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกิดองค์ความรู้ เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  3.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการ การกีฬา การออกกำาลังกาย จัดให้
มีสถานที่ออกกำาลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ตำาบล ส่งเสริมต่อยอดในระดับอำาเภออย่างต่อเนื่อง

 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำาเนินการดังนี้
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยกระบวนการ
ร่วมคิดร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาตำาบล เพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
  4.3 พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ
  4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความ
สะดวก รวดเร็วต่อการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด
  4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ
สอบการทำางานของผู้บริหารท้องถิ่นและอำานาจการตรวจสอบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
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  4.6 จัดให้มีการดำาเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา 
และให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

 5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดำาเนินการดังนี้
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุน การทะนุบำารุงด้านการศาสนา วัดวาอารามให้เป็นศาสนสถาน 
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรม
ประเพณีของตำาบล
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำาเนินการดังนี้
  6.1 รณรงค์ปลูกจิตสำานึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกำาจัดขยะครัวเรือน การคัดแยกขยะ การดูแลรักษาความสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง และในชุมชนตนเอง
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รักษาหวงแหนพ้ืนท่ีป่า
สาธารณะดงดาน และร่วมพัฒนาในพ้ืนท่ีสาธารณะดงดานให้เป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนตำาบล

 ขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียนที่
เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้กระผมแถลงนโยบายในการบริหารงาน เพื่อจะพัฒนาตำาบลตามนโยบาย
ทั้ง 6 ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อมทีมบริหารเห็นว่า  การบริหารการพัฒนาตำาบลต้องมีความชัดเจน
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน
ดำาเนินการด้วยความมุ่งมั่น  วิริยะ  ตลอดระยะเวลาอีก 4 ปี  ในการบริหารงาน  ขอความกรุณา
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียนทุกท่าน  
 ได้โปรดให้การสนับสนุน เสนอแนะ และนำาปัญหาการเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในตำาบล
มาบอกกล่าว  เพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวตำาบลสระตะเคียน
ร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในตำาบลที่มีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย
กระผมและทีมบริหารจะตั้งใจทำางานรับใช้พี่น้องประชาชนโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน  และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง ถือเป็นจุดหมายสำาคัญเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของตำาบลสระตะเคียนของพวกเราต่อไป ขอขอบคุณครับ
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สารบัญ สารบัญ 

สารนายก อบต.สระตะเคียน       
สารปลัด อบต.สระตะเคียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
นโยบาย อบต.สระตะเคียน  
รู้จัก อบต.สระตะเคียน  
อำานาจหน้าที่ของ อบต.สระตะเคียน        
โครงสร้าง  อบต.สระตะเคียน
ทำาเนียบผู้บริหาร อบต.สระตะเคียน
ฝ่ายนิติบัญญัติ อบต.สระตะเคียน
ส่วนราชการ อบต.สระตะเคียน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
  - ยุทธศาสตร์ท่ี   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 - ยุทธศาสตร์ท่ี   2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
 - ยุทธศาสตร์ท่ี   3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    
 - ยุทธศาสตร์ท่ี    5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามแผนการกระจายอำานาจฯ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ 
รายงานรับ-จ่ายจริง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ   
รายงานผลการดำาเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2565

1
2
3
4
8

10
12
13
13
15

19
21
22
23
24
24
25
26
32
33
34

เจ้าของที่ปรึกษา
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน
นายถวิล  สูตรกระโทก นายก อบต.สระตะเคียน
นายวันดี  สร้างนอก  รองนายก อบต.สระตะเคียน
นายเผด็จ  โนนทะคำาจันทร์ รองนายก อบต.สระตะเคียน
นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บรรณาธิการ
นายสวงค์  เกิดมงคล   ปลัด อบต.สระตะเคียน
กองบรรณาธิการ
พนักงานส่วนตำาบล ลูกจ้างประจำา  
และพนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน

คณะผู้จัดทำาคณะผู้จัดทำา
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รู้จักกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียนรู้จักกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำาบล (แผนที่ประกอบ)
ประวัติความมา
 กว่าจะมาเป็นตำาบลสระตะเคียน ตำาบลสระตะเคียน เป็นชื่อของบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ประวัติความเป็นมา เป็นหมู่บ้านเก่า
แก่กว่าร้อยปี โดยมีชาวเขมรโบราณได้พบกัน และจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นมีการขุดคูกั้นรอบๆ บริเวณที่ตั้งเป็นลักษณะคูเมือง โดยตั้งชื่อเมือง
ว่า “เมืองวิเชียร” แต่อยู่มาไม่นานก็ได้เกิดการทำาสงครามขับไล่โดยฝ่ายไทย (ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตรงกับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดของไทย)
ซึ่งเมื่อขับไล่ออกไปแล้วฝ่ายชนะก็มิได้ยึดครองเมืองยกกำาลังกลับหมดปล่อยให้เมืองวิเชียรรกร้างต่อมาชาวไทยจากถิ่นอื่นเข้ามาพบเมือง
แห่งน้ีและเห็นว่าเหมาะแก่การต้ังถ่ินฐาน เพราะพ้ืนดินเป็นท่ีราบอุดมสมบูรณ์มีลำาน้ำาไหลผ่าน เหมาะแก่การทำาการเกษตรทางด้านทิศเหนือ
ของหมู่บ้านมีสระน้ำาธรรมชาติและต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบ กลุ่มผู้ตั้งหมู่บ้านจึงตั้งชื่อว่า “บ้านสระตะเคียน” แต่นั้นมา
 เดิมตำาบลสระตะเคียนขึ้นกับอำาเภอโชคชัยประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระตะเคียน บ้านเสิงสาง บ้านกุดโบสถ์ บ้านสระประทีป ต่อมา
ได้โอนไปข้ึนกับก่ิงอำาเภอแชะ (อำาเภอครบุรีในปัจจุบัน)                                                
 วันที่    7  พฤษภาคม  2519   ยกฐานะตำาบลสระตะเคียน เป็นกิ่งอำาเภอเสิงสาง
 วันที่   26  มีนาคม     2522   ยกฐานะเป็นอำาเภอเสิงสาง
  วันที่   19  มกราคม    2539   ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล
 ด้านการศึกษาของประชาชนในตำาบลสระตะเคียนในราวปี พ.ศ. 2441 หลวงปู่สอน (ซึ่งขณะนั้นชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์สอน
 ได้เดินเข้ามาจำาพรรษาที่บ้านสระตะเคียน ต่อมาท่านเห็นว่าชาวบ้านขาดการศึกษาไม่รู้หนังสือ ท่านจึงจัดการสอนหนังสือขึ้น ซึ่งมีชาว
บ้านใกล้เคียงบ้านสระตะเคียน เช่น บ้านหนองหิน บ้านหนองกราด ได้มาเรียนที่วัด หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนก็ใช้หนังสือนิทานคำา
สอนทางศาสนา หนังสือพระมาลัยเป็นต้น ต่อมามีคนสนใจเรียนมากขึ้น ท่านจึงจ้างครูมาสอนช่วย คือ ครูแก้ว มาลีวรรณ โดยจ่ายค่าจ้าง
เป็นข้าวเปลือกปีละ 10 กระบุง 
 ราวปี พ.ศ. 2465 นายสนอง ปฏิมาตร ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำาเภอกระโทก (โชคชัย) ในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้นายโอบ หรรษา มา
เป็นครูใหญ่ มีนายแก้ว มาลีวรรณ เป็นครูน้อยช่วยกันจัดการงานการศึกษาของหมู่บ้านสืบมา
 ในสมัยก่อนคนบ้านสระตะเคียนยังไม่มีนามสกุล ทางการจากอำาเภอกระโทก จึงจัดเจ้าหน้าที่มาตั้งนามสกุลให้ นามสกุลเหล่านี้
คือ ซึมกระโทก สามกระโทก สอนกระโทก ยือกระโทก ยอกระโทก เป็นต้น เป็นนามสกุลที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านสระตะเคียน
 ทำาเนียบผู้นำาของตำาบลสระตะเคียน บ้านสระตะเคียน ได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาทางการจึงยกฐานะขึ้นเป็นตำาบลสระตะเคียน
 พร้อมกับตำาบลแชะ ตำาบลจระเข้หิน อำาเภอกระโทก (โชคชัย) ดังปรากฏรายช่ือของกำานันท่ีปกครองตำาบลสระตะเคียน จากอดีตถึงปัจจุบัน
เท่าท่ีทราบดังน้ี
   กำานันภู่ สวนกระโทก  พ.ศ. 2450 – 2480
   กำานันทั่ง ยากระโทก  พ.ศ. 2480 – 2500
   กำานันแก้ว ลีกระโทก  พ.ศ. 2500 – 2517
   กำานันหนูลบ มีบุญ   พ.ศ. 2517 – 2523
   กำานันกุล หยวกกระโทก  พ.ศ. 2523 – 2525
   กำานันเลื่อน รังกระโทก  พ.ศ. 2525 – 2530
   กำานันพูน สูตรกระโทก  พ.ศ. 2530 – 2533
   กำานันเฉลิมชัย รำาพรรณนิยม  พ.ศ. 2533 – 2543
   กำานันเชน แซ่ลี้   พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
  องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย ตำาบลสระตะเคียน อำาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330 เบอร์โทรศัพท์ 0–4445–7286 ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำาเภอเสิงสาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 273 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 170,887 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศของตำาบลสระตะเคียน เป็นพื้นที่ดอน และราบลุ่ม บางส่วนพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านสระ
ตะเคียน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ พื้นที่จะติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน มีลำาน้ำาธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ “ลำามาศ” ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 270 - 
340 เมตร พื้นที่ป่าทั้งหมด 86,000 ไร่
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จำานวนครัวเรือนและประชากร จำานวน 15 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖4)
     หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน  ชาย (คน)  หญิง (คน) รวม อยู่ในความดูแล

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน สภาพอากาศแห้งแล้งแต่ไม่รุนแรง มากนัก เนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่ง
ชาติทับลาน อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เฉลี่ยน้ำาฝน 1011.82 มม./ป
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมอากาศ
ค่อนข้างหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำาสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน
  ในเขตพื้นที่ตำาบลสระตะเคียน มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ข้อมูลอื่นวัดไม่ได้เพราะพื้นที่กว้างสรุปไม่ได้)

เขตการปกครอง  
 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียนมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ   จดตำาบลเสิงสาง อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้   จดตำาบลบ้านราษฎร์ อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและอำาเภอตาพระยา 
  ทิศตะวันออก  จดตำาบลกุดโบสถ์ อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก  จดตำาบลโนนสมบูรณ์ อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ในเขตพื้นที่ตำาบลสระตะเคียน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  11,714 คน แยกเป็นชาย 5,884 คน 
เป็นหญิง 5,830 คน และมีจำานวนครัวเรือน 3,280 ครัวเรือน

รูปภาพ : แผนที่ภายใน
ตำาบลสระตะเคียน อำาเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ประมาณ 273 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 170,887 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านสระตะเคียน
บ้านหนองหิน
บ้านโคกสูง
บ้านโคกไม้ตาย
บ้านหนองไข่น้ำา
บ้านโคกวัวนอน
บ้านบุงิ้ว
บ้านใหม่
บ้านคลองศรีสุข
บ้านสันติสุข
บ้านสันตินิมิตร
บ้านหนองใหญ่
บ้านสันติพัฒนา
บ้านห้วยเตยพัฒนา
บ้านใหม่คูเมือง

รวมทั้งสิ้น

329
173
211
217
114
190
257
296
145
312
303
229
158
169
177

3,280

660
333
405
350
215
355
449
468
248
574
453
343
296
352
383

5,884

643
313
376
358
220
337
465
496
250
558
458
343
323
318
372

5,830

1,303
646
781
708
435
692
914
964
498
1132
911
686
619
670
755

11,714

นายสมภูมิ ซึมกระโทก
นายรุ่งเรือง ใหญ่กระโทก
นายพนัน สูบกระโทก
นายสนม นิยมญาติ
นายทิม นิลพรมมา
นายเอื้อ ละเอียดตะขบ
นายสมนึก ชุมกระโทก
นายเชน แซ่ลี้ (กำานันตำาบล)
นายณรงค์ ลองกระโทก
นายแสง ปุราชะธัมมัง
นายชนก รำาพรรณนิยม
นายประเสริฐ เสริมสิริอำาพร
นายสถาพร โยกระโทก
นายรักแดน ญาติกระโทก
นายสามชัย สามกระโทก
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อำานาจหน้าท่ีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลอำานาจหน้าท่ีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำาบล
และองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำาบล
 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำาบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
   2. มีอำานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำาบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง

อำานาจหน้าที่ของสภา อบต.
   1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
   2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา 
อบต. เป็นประจำาทุกปี (มาตรา 58/5)
   3. มีอำานาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
             (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
             (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
             (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
   4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.
   1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 
58) : ดำารงตำาแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2) 
   2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3)

อำานาจหน้าที่ของนายก อบต.
   1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ให้ทำาเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. 
ทุกคน และจัดทำารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำาทุกปี (มาตรา 58/5)
   2. มีอำานาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้
            (1) กำาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
          (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
            (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 
            (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.
           (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
   3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำาบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60)
 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6)
 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำาคัญและจำาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่น
ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำาคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำาเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุม
สภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)
   6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอำาเภอได้ชี้แจงแนะนำาตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นเร่ง
ด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำาเภอมีอำานาจออกคำาสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อ
วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทำาของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนคำาสั่งนายอำาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90)
   7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87)
   8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65)

อำานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)
 อำานาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546
   1. มีอำานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำาบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
   2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำาบลมีหน้าท่ีต้องทำาในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล ดังต่อไปน้ี (มาตรา 67)
            1) จัดให้มีและบำารุงรักษาทางน้ำาและทางบก
            2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกำาจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
            3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
            4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
            7) คุ้มครองดูแลและบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
            8) บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
            9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำาเป็นและสมควร
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 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำาบลอาจจัดทำากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
           1) ให้มีน้ำาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
           2) ให้มีการบำารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
           3) ให้มีการบำารุงรักษาทางระบายน้ำา
            4) ให้มีและบำารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
            5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
            6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
            7) บำารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
            8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
            9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำาบล
            10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
            11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
            12) การท่องเที่ยว
            13) การผังเมือง
   4. การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำาบล
ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเก่ียวกับการดำาเนินกิจการดังกล่าว ให้นำาความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำาเนินกิจการน้ันด้วย (มาตรา 69)
   5. การปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำาแผนพัฒนา อบต. การจัดทำางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด (มาตรา 69/1)
   6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ ของทางราชการในตำาบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า
เป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)
   7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำานาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำาหนดโทษ
ปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำาหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)
   8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำารงตำาแหน่งหรือ
ปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
   9. อาจทำากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำาบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อำานาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
   1. มีอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
            (1) การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
            (2) การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางน้ำา และทางระบายน้ำา
           (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
            (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
            (5) การสาธารณูปการ
           (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
            (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
            (9) การจัดการศึกษา
            (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
           (11) การบำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
            (13) การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            (14) การส่งเสริมกีฬา
            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
            (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
            (18) การกำาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำาเสีย
            (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
            (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
            (24) การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            (25) การผังเมือง
            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
            (28) การควบคุมอาคาร
            (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
            (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด
   2. อำานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำาเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำาหนดขั้นตอนและการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��11

10�สระตะเคียนสาร����������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���



12�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

เลขานายก
อบต.

รองประธาน
สภา อบต.

รองปลัด
อบต.

ฝ่าย
บริหาร

ฝ่าย
นิติบัญญัติ

สำานัก
ปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง

กองการ 
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กอง 
ส่งเสริม

การเกษตร

กอง
สวัสดิการ

สังคม

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รองนายก
อบต.

2

นายก อบต. ประธาน
สภา อบต.

เลขานุการสภา
 อบต.

สมาชิกสภา
อบต.

รองนายก
อบต.

1

ปลัด อบต.



สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��1312�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

นายถวิล  สูตรกระโทก 
นายก อบต.สระตะเคียน

นายวันดี  สร้างนอก
 รองนายก อบต.สระตะเคียน

 นายเผด็จ  โนนทะคำาจันทร์
 รองนายก อบต.สระตะเคียน

 นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

นายสายันต์ เสริมสิริอำาพร
 ประธานสภา อบต.สระตะเคียน

นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน

นางช้อ ไชยรัมย์
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน



14�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

นายจักนรินทร์ เมฆสุวรรณ
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 1

นางช้อ ไชยรัมย์
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 6

นายกิตติศักดิ์ เชยสำาโรง
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 11

นายสะท้อน แยกกระโทก
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 2

นายสมชัย เคนไธสง
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 7

นายสายันต์ เสริมสิริอำาพร
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 12

นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 3

นางบุญช่วย สูบกระโทก
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 8

นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 13

นายสมชาย เฉื่อยกลาง
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 4

นายประจักร ผัดครบุรี
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 9

นายเสนียน หลอดแก้ว
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 14

นายสายชล ลองกระโทก
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 5

นางสาวสวาด วิสิมูล
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 10

นางบัวลอย แหล่กระโทก
ส.อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 15



สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��1514�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

ส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

สำานักปลัด 

นายสวงค์ เกิดมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล

นางวิลาวัลย์  จันทร์บุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ

 นางสาวพรศิริ  เมืองปรางค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

 
 

นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
หัวหน้าสำานักปลัด อบต.

นางสาวพุทธรักษา  ผูกแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนิษฐา  ซึมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ

 จ.อ.ชิตพล  ถ้ำากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำานาญงาน

นายวีรชัย  สงวนรัมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล

นางสาวปารณีย์  ลู่กระโทก
คนงานทั่วไป

นายภูมิสิทธิ์  ชาชุมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายยันต์  วัดกระโทก 
คนงานทั่วไป 

นายบุญชู  ห่อยไธสง
คนงานทั่วไป 



16�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

กองคลัง 

กองช่าง 

นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการกองคลัง

นางปิยนันท์  อั้นกระโทก 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางพิมทิพา  เกษีสังข์
 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนุชิดา  สุทโท
นักวิชาการพัสดุชำานาญการ

นายทินกร โลจรัส
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางกรรณิกา  เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำานาญการ

นายวิชัย ซึมกระโทก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย  อังกระโทก
ผู้อำานวยการกองช่าง

นายวิทยา  จีบค้างพลู
 คนงานทั่วไป

นายเสถียร  ศรีสง่า
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายพิพัฒน์  ชำานาญกิจ 
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  มุ่งเจียกกลาง
ผช.นายช่างโยธา

นายพยุง  สอดกระโทก
 คนงานทั่วไป



สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��1716�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวีรชัย  สงวนรัมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเปรมกมล  ประทุมโม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร  ปราบณรงค์
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ์
ครู

นางสาวธนัญญา  เพิงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกิฬาวะตรี  วรรณเสถียร
ครู

นางสาวเบญจพร  ดุลโคกสูง
ผู้ดูแลเด็ก

นางรัฐนันท์  ชูขุนทด
ครู

นางสาวจีรภา  ชมนาวัง
ผู้ดูแลเด็ก

นางประภัสสร พนมใส
ผู้ดูแลเด็ก

นางธีรนุช  ปลิงกระโทก
ครู

นางคำานึง  เสวกานันท์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบีญาวรรณ โฮนกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางโสภิณ  โยกกระโทก
ครู 

นางสาวศิริพร  คำาจันทร์ 
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบวรลักษณ์  ใจชอบ
ผู้ดูแลเด็ก



18�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภาพร  แทนคำา
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายณัฐนันท์  จันทร์บุญเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอรุณี  มนัสสา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ

นายนิวัตร  นิจจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองส่งเสริมการเกษตร

 นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
ผู้อำานวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายคณาธิป  สามกระโทก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติศักดิ์  กมลรัมย์  
คนงานทั่วไป

นายอรุณ  ราชสุข
คนงานทั่วไป  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุภาพร  แทนคำา
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม 

รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

นางสาวมณชยา  บุรีรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

นางสาวอ้อยทิพย์ เฮียงเหี่ย
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

 นายฉัตรชัย  รำาพรรณนิยม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ



สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��1918�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน  หมู่ที่ 6 (จากถนนหลัก - สระน้ำา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ 7 
(จากหน้าศาลาประชาคม - ทางเข้าโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 (จากซอยบ้านป้าตุ๋ย - บ้านป้าสมศรี) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 (ซอยสายรุ้ง) 

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1



20�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 (จากเส้นประปา – ไร่.สิริ) 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากวัดบ้านใหม่ - หนองก้านเหลือง) 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (จากบ้านโคกสูง - บ้านโนนสำาราญ) 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำา หมู่ที่ 5 เลียบคลองลำามาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน ยะกระโทก)



สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564����������������������������������������������������������������������������������������������������������สระตะเคียนสาร��2120�สระตะเคียนสาร������������������������������������������������������������������������������������������������������������สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564���

โครงการรักษ์น้ำา รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพลง ต.สระตะเคียน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2
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โครงการกีฬาสามัคคีสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 23

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม
3
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โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4
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การประชุมสภา อบต.สระตะเคียน

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการองค์กร

      ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านแผน

การกระจายอำานาจให้แก่ อปท.

5

6

โครงการจัดทำาเอกสารวารสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์
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ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน อำาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ งบประมาณการเบิกจ่าย
จำานวนเงิน ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กร
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนว
นโยบายของรัฐบาล
   รวม

8,431,736.54
307,755.00

23,455,096.17

32,710.00
110,130.00

6,520.00

32,343,947.71

26.07
0.95

72.52

0.10
0.34

0.02

100.00

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล

26.07
0.34

0.1
0.02

72.52

0.95
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องค์การบริหารส่วนตำ บลสระตะเคียน  อำ เภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี รับจริงรายรับ

รายได้ภาษี 
  รายได้ภาษีป้าย 
  รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     รวม รายได้ภาษี

รายได้ค่าธรรมเนียม 

  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 
     รวม รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าปรับ 

  รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา 
     รวม รายได้ค่าปรับ

รายได้ใบอนุญาต 
  รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำาหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
รวม รายได้ใบอนุญาต

 

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 

  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 
  รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน 

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

รายได้อื่น 

  รายได้จากการบริจาค 
  รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

รวม รายได้อื่น
 

รายได้ภาษีจัดสรร 

  รายได้ภาษีรถยนต์ 
  รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ 

52,769.00
59,720.80

112,489.80

 
685.50

1,830.00
2,515.50

 
29,100.00
29,100.00

 
9,000.00
2,526.00

300.00
11,826.00

 

184,918.39
208,426.71
393,345.10

 

1.30
64,600.00

139,998.62
204,599.92

 

824,791.33
11,737,360.66

 
4401010103.001 
4401010104.001 

 
 
4401030105.001 
4401030127.001 

 
 
4401040110.001 

 
 
4401050101.001 
4401050103.001 
4401050107.001 

 
 
4401070101.001 
4401070102.001 

 
 
4401100103.001 
4401100105.001 
4401100199.001 

 

4402010101.001 
4402010102.001 
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รหัสบัญชี

รหัสบัญชี

รับจริง

จ่ายจริง

รายรับ

รายจ่าย

  รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 
  รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  รายได้ภาษีสรรพสามิต 
  รายได้ค่าภาคหลวงแร่ 
  รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
  รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
  รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 
รวม รายได้ภาษีจัดสรร

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป 
  รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำาหนดวัตถุประสงค ์

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

เงินเดือนและค่าจ้าง 
  เงินเดือน 
  เงินประจำาตำาแหน่ง 
  ค่าจ้าง 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
  เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เงินเดือนและค่าจ้างอื่น 
  เงินค่าครองชีพ 

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  เงินเพิ่ม 
  เงินสมทบ กบท. 
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 

  เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 
  เงินช่วยการศึกษาบุตร 

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

5,605,343.18
297,181.31

9,318,393.81
141,131.40
51,430.68
6,231.53

234,784.00
7,381.70

28,224,029.60

36,520,792.29
184,968.00

36,705,760.29
65,683,666.21

6,504,450.00
332,500.00
223,620.00

3,232,044.00
2,947,860.00

104,520.00
224,045.00

13,569,039.00
 

98,712.00
19,235.00

590,000.00
8,398.00

716,345.00
 
 

63,871.75
63,871.75

4402010104.001 
4402010105.001 
4402010106.001 
4402010110.001 
4402010111.001 
4402010112.001 
4402010113.001 
4402010199.999 

 
 
4403010101.001 
4403010103.001 

 
 

5101010101.001 
5101010103.001 
5101010113.001 
5101010199.001 
5101010199.002 
5101010199.999 
5104040108.001 

5101020106.001 
5101020114.001 
5101020199.001 
5101020199.002 

5101030101.001
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รหัสบัญชี จ่ายจริงรายจ่าย

 รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษา
พยาบาลรวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 

  ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 
  ค่าที่พัก - ในประเทศ 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 
ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ

  ค่าวัสดุใช้ไป 
  ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 
  ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 
  ค่าเชื้อเพลิง 
  ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 
  ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 
  ค่าธรรมเนียม 

  รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าไฟฟ้า 
  ค่าน้ำาประปาและน้ำาบาดาล 
  ค่าโทรศัพท์ 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  ค่าบริการไปรษณีย์ 

รวม ค่าสาธารณูปโภค

63,871.75
14,349,255.75

80,315.00
80,315.00

 

12,820.00
12,820.00
93,135.00

 
 

623,040.00
28,800.00
25,538.00

677,378.00
677,378.00

 
 

1,619,663.87
212,165.00
265,434.50
190,278.00

1,663,075.00
140,936.54

400.00
4,091,952.91

 

267,247.79
41,824.42
10,628.05
76,908.00
23,086.00

419,694.26

5102010199.001 

 
 
5102030199.001 

 
 
 
 
5103010102.001 
5103010103.001 
5103010199.001 

 
 
 
 
5104010104.001 
5104010104.003 
5104010107.001 
5104010110.001 
5104010112.001 
5104010113.001 
5104010115.001 

 
 
5104020101.001 
5104020103.001 
5104020105.001 
5104020106.001 
5104020107.001 
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รหัสบัญชี จ่ายจริงรายจ่าย

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
  ค่าเบี้ยประกันภัย 
  ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  ค่ารับรองและพิธีการ 
  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 
  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 
  ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 
  ค่าประชาสัมพันธ์ 
  ค่าใช้สอยอื่น ๆ 

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนอื่น 

รวม ค่าตอบแทน
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 

  ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย 
  ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำานักงาน 

  ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 
  ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำานักงาน 

  ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น 
  ค่าเสื่อมราคา - ถนน 
  ค่าเสื่อมราคา - สะพาน 
  ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

29,433.56
18,715.00
8,251.00

13,000.00
12,000.00
50,500.00

155,230.00
25,889.50

313,019.06
313,019.06

 

364,150.00
803,754.00

1,167,904.00
5,992,570.23

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5104030203.001 
5104030207.001 
5104030208.001 
5104030209.001 
5104030210.001 
5104030212.001 
5104030219.001 
5104030299.001 

 
 
 
5104040102.001 
5104040199.001 

 
 
 
5105010101.001 
5105010103.001 
5105010105.001 
5105010107.001 
5105010109.001 
5105010111.001 
5105010113.001 
5105010115.001 
5105010117.001 
5105010119.001 
5105010127.001 
5105010129.001 
5105010131.001 
5105010139.001 
5105010143.001 
5105010144.001 
5105010147.001 
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รหัสบัญชี จ่ายจริงรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำาเนินงาน 

  ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 
  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - ภาคครัวเรือน 

  ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 
  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 
  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำาเนินงาน
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัต ิ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 

  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน 
  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท่ัวไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอ่ืน 

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

 
 

4,698,536.66
(50,000.00)
102,400.00

15,126,000.00
793,533.60

20,670,470.26
20,670,470.26

 
269,088.00
269,088.00

5,308,413.72
-

5,308,413.72

 

300,000.00
300,000.00

47,660,310.96

5107010101.001 
5107010104.001 
5107010113.001 
5107010114.001 
5107010115.001 

 
 
 
5205010101.001 

 
 
5210010121.005 

5210010121.998 

 
 
5212010199.002 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำ ปีงบประมาณ 2564

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำาหนดว่า เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงิน
นอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำาหนดสามสิบวันนั้น
  องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน จึงได้จัดทำาประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ ณ วันที่  1   เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
      

           ( นายสวงค์  เกิดมงคล )
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่
       นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน

ประมาณการ
รายรับ(บาท)

ประมาณการ
รายจ่าย(บาท)

รับจริง(บาท)

รับจริง(บาท)

จ่ายจริง(บาท)

จ่ายจริง(บาท)

ประเภทรายรับ

ประเภทรายจ่าย

รายได้จัดเก็บเอง
   หมวดภาษีอากร
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
   หมวดรายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หมวดเงินอุดหนุน

รวมรายรับ

  งบกลาง
  งบบุคลากร
  งบดำาเนินงาน
  งบลงทุน
  งบเงินอุดหนุน
  งบรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่าย

18,779,445.00
17,071,669.00
12,969,686.00
10,174,200.00
4,180,000.00

25,000.00
63,200,000.00

17,317,731.19
16,267,684.00
8,813,391.03
1,818,937.00
3,684,091.54

20,000.00
47,921,834.76

รายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
   เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

รวมรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

7,703,968.00

7,703,968.00

7,703,968.00

7,703,968.00

112,489.80
43,441.50

393,345.10
-

204,599.92
-

28,224,029.60

36,520,792.29

65,498,698.21

100,000.00
63,750.00

425,250.00
-

152,000.00
2,00000

28,757,000.00

33,700,000.00

63,200,000.00
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รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

รางวัลพระปกเกล้า
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำาปี พ.ศ.2561

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มอบรางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลสระตะเคียน
ประจำาปี พ.ศ.2562
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รายงานผลการดำ เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   รายรับ

     ลำาดับ                                      ชื่อโครงการ                                                       หน่วยงาน                            งบประมาณ(บาท)

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เงินอุดหนุนจาก อบต.สระตะเคียน 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
เงินรับคืนจากการดำาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รวมรายรับ 

รายจ่าย

 115,250.95 
 555,930.00 
 300,000.00 

 1,035.77 
 290,960.00 

 1,263,176.72 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37
38
39

โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำามันไพลลดอาการปวดเมื่อย
โครงการเกษตรกรไทยสุขใจ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำามันไพลลดอาการปวดเมื่อย
โครงการเกษตรกรไทยสุขใจ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำามันไพลลดอาการปวดเมื่อย
โครงการเกษตรกรไทยสุขใจ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำามันไพลลดอาการปวดเมื่อย
โครงการเกษตรกรไทยสุขใจ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย น้ำามันไพลลดอาการปวดเมื่อย
โครงการเกษตรกรไทยสุขใจ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด
โครงการการปฐมพยาบาลและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(First Aid And Basic Support Workshop)
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเปลี่ยนยาง ปลอดยุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต Plus รพ.สต.สันติสุข
โครงการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร รพ.สต.สันติสุข
โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยการรำาวงย้อนยุค รพ.สต.สันติสุข
โครงการแช่เท้าสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.สันติสุข
โครงการเด็กไทยสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
โครงการเด็กไทยก้าวไกล พัฒนาการสมวัย โภชนาการสมส่วน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต Plus รพ.สต.โคกไม้ตาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้าง Health
Literacy กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดอัตราการเกิดโรคราย
ใหม่
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการ อาหารปลอดภัย
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ปีงบประมาณ 2564
โครงการตรวจคัดกรองค้นหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดขงเกษตรกร
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
รวมรายจ่าย
ยอดยกไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บ้านสันติสุข
บ้านสันติสุข
บ้านสันตินิมิตร
บ้านสันตินิมิตร
บ้านหนองใหญ๋
บ้านหนองใหญ๋
บ้านสันติพัฒนา
บ้านสันติพัฒนา
บ้านห้วยเตยพัฒนา
บ้านห้วยเตยพัฒนา
อบต.สระตะเคียน

บ้านสระตะเคียน
บ้านหนองหิน
บ้านโคกสูง
บ้านโคกไม้ตาย
บ้านหนองไข่น้ำา
บ้านโคกวัวนอน
บ้านบุงิ้ว
บ้านใหม่
บ้านคลองศรีสุข
บ้านใหม่คูเมือง
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
รพ.สต.สันติสุข
ร.ร.บ้านหนองใหญ่พัฒนา
รพ.สต.โคกไม้ตาย
รพ.สต.โคกไม้ตาย
รพ.สต.โคกไม้ตาย

รพ.สต.โคกไม้ตาย

รพ.สต.โคกไม้ตาย
อบต.สระตะเคียน

 11,350.00 
 11,350.00 
 11,350.00 
 10,350.00 
 11,350.00 
 11,350.00 
 11,350.00 
 9,350.00 

 11,350.00 
 11,350.00 
 50,850.00 

 14,150.00 
 7,900.00 
 7,900.00 
 7,900.00 
 7,900.00 
 9,150.00 
 7,900.00 
 7,900.00 
 5,400.00 
 5,400.00 

 18,050.00 
 9,600.00 
 9,600.00 

 25,000.00 
 9,000.00 
 8,400.00 

 13,200.00 
 12,600.00 
 9,600.00 

 11,550.00 
 19,550.00 
 28,350.00 
 32,250.00 

 

16,500.00 

 15,650.00 
 78,450.00 

 113,440.00 
 99,960.00 

 

773,600.00 
 489,576.72 
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กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี พ.ศ.2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            9,364,100.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม    6,153,000.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม     3,108,600.- บาท
3. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม         77,500.-  บาท
4. งบรายจ่ายอื่น        ตั้งไว้        25,000.-  บาท
 - โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย      งบประมาณ   15,000.-  บาท
 - โครงการจัดเอกสาร ทำาวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์    งบประมาณ   50,000.-  บาท
 - โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น   งบประมาณ  360,000.-  บาท
 - โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำาบล  งบประมาณ   30,000.-      บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               378,780.-  บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม        355,980.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม         22,800.-  บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            2,836,080.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม     2,040,480.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม       767,000.-  บาท
3. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม         28,600.-  บาท
 - โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   งบประมาณ  200,000.-  บาท
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    งบประมาณ    50,000.-  บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               437,040.-  บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม        409,440.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม         27,600.-  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              654,540.-            บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม       381,540.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม       273,000.-  บาท
 - โครงการจัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน    งบประมาณ    20,000.-  บาท
 - โครงการชุมนุมสวนสนามและบำาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.   งบประมาณ    30,000.-  บาท
 - โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล       
 และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ   งบประมาณ    20,000.-  บาท
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     งบประมาณ    35,000.-  บาท
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   งบประมาณ  150,000.-  บาท

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           5,019,724.- บาท
1.  งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม     4,058,724.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม       961,000.-  บาท

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น             7,709,235.- บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม     3,988,035.- บาท
2. งบเงินอุดหนุน        ตั้งไว้รวม     3,721,200.- บาท
 - โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2565    งบประมาณ    85,000.-  บาท
 - โครงการนิทรรศการผลงานของหนู     งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -  โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ    30,000.-  บาท
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ    70,000.-  บาท
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 เพื่อเบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาในสังกัด     งบประมาณ       1,615,425.- บาท

แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่กำาหนดระดับ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                15,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม         15,000.-  บาท
 - โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำาบลสระตะเคียน    งบประมาณ     5,000.-  บาท
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แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           2,385,140.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม       851,140.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม     1,534,000.- บาท
 - โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน     งบประมาณ  800,000.-  บาท
 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    งบประมาณ  150,000.-  บาท
 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   งบประมาณ  100,000.-  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            1,093,960.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม       831,960.-  บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม      250,000.-  บาท
 - โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน    งบประมาณ    15,000.-  บาท
 - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำาบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)  งบประมาณ    15,000.-  บาท
 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วม
 การแข่งขันกีฬาต่างๆ       งบประมาณ    35,000.-  บาท
 - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด     งบประมาณ    15,000.-  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                       50,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม      50,000.-  บาท
 - โครงการกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน     งบประมาณ   20,000.-  บาท
 -  โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ     งบประมาณ    30,000.-  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    10,000.-  บาท
1. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม   10,000.-  บาท
 - โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน    งบประมาณ    10,000.-      บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    600,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม   600,000.-  บาท
 - โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 24     งบประมาณ  500,000.-      บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                     85,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม     85,000.-  บาท
2. งบเงินอุดหนุน        ตั้งไว้รวม     40,000.-  บาท
 - โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม    งบประมาณ      5,000.-      บาท
 - โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน    งบประมาณ    10,000.-  บาท
 - โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน  งบประมาณ    25,000.-  บาท
 - โครงการสืบสานประเพณีเข่าพรรษา     งบประมาณ      5,000.-  บาท
 - โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี (องค์ประจำาอำาเภอ)   งบประมาณ    40,000.-  บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                    2,714,611.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม   1,424,611.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม   1,290,000.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                  10,074,400.- บาท
1. งบลงทุน        ตั้งไว้รวม         10,074,400.- บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4
 (จากหน้าศาลาไปบ้านนายทองคำา)     งบประมาณ  481,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4
 (ซอยหลังโรงเรียนโคกไม้งาม)      งบประมาณ  410,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ 7
 (จากบ้านครูต้อย – บ้านแม่สง่า)      งบประมาณ  433,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ 1
 (จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด – ถนนทางไปบ้านเตาเหล็ก)    งบประมาณ  426,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิต หมู่ 11
 (จากบ้านหมอสุวจี – บ้านนางจงกลนี วิลัยวรรณ)    งบประมาณ  520,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5 
 (จากบ้านนางคำา ศรีคณิต – คลองส่งน้ำาชลประทานติดบ้านนายอรุณ
 โรคกระโทกทองคำา)       งบประมาณ  302,000.-  บาท
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 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำา หมู่ 5 
 (จากบ้านนายฤชุชัย ใหญ่กระโทก – บ้านนายสมบูรณ์ บุญเลี้ยง)    งบประมาณ 216,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 2  
 (จากบ้านนางสมบูรณ์ – สะพานข้ามหมู่บ้าน)     งบประมาณ 479,000.-  บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8  
 (จากบ้านนายวีระพงษ์ สูบกระโทก – บ้านนายดาวรุ่งเรือง แปลกกระโทก)   งบประมาณ 326,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8 
 (จากเส้นบ้านนายวิชัย ซึมกระโทก – สี่แยกบ้านนางวงเดือน โยงกระโทก)   งบประมาณ 460,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 159 (จากบ้านนายดี – บ้านนางสุนีย์) งบประมาณ 190,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6   
 (จากถนนดำา – ไร่นายสมมุ่ง ศรีนอก)      งบประมาณ 222,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่ หมู่ 12
 (สายทางเข้าไร่นายประกอบกิจ ปลิงกระโทก – ไร่นายดุล ขวัญเมือง)   งบประมาณ 810,000.-         บาท
 - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ 8
 (บ้านนายอุทัย เศียรกระโทก ทางเข้าไร่ – เส้นสันติสุขไปไร่
 นางยุภารัตน์ ชำานาญกิจ)       งบประมาณ 866,000.-  บาท
 -  โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทางเข้าไร่บ้านสันติสุข หมู่ 10
 (ซอย 3 – ฝั่งตะวันออก)       งบประมาณ 57,000.-  บาท
 - โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทางเข้าไร่บ้านสันติสุข หมู่  10  
 (ซอย 6 จากถนนหลัก – อุทยานตะวันนออก)     งบประมาณ 51,000.-          บาท
 - โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านสระตะเคียน หมู่ 1 (จากบุกล้วย – น้ำาผุด)  งบประมาณ 111,000.-  บาท
 - โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14
 (จากบ้านนายคมสัน – ไร่นายเจิม)      งบประมาณ 411,800.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6 (จากถนนดำา – ไร่นางโปร่ง)  งบประมาณ 60,000.-  บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6   
 (จากไร่ผู้ใหญ่ณรงค์ – ไร่นายกงษ์)       งบประมาณ  50,000.-  บาท    
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุงิ้ว หมู่ 7
 (จากป่ายางนายดำารงรักษ์ อิ่มกระโทก – ไร่นางนาง อินมา)    งบประมาณ 141,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ 11
 (จากไร่นางเช้า ยวงกระโทก – ไร่นางรำาพรรณ กุลพิมาย)    งบประมาณ 257,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับถนน)  งบประมาณ 248,000.-         บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13 (ซอย 3 ทั้งซอยใส่ท่อ 1 จุด)  งบประมาณ 204,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13
 (ซอย 4 จากป้ายอุทยานรอบเขตป่าอุทยาน – หัวซอย 2)    งบประมาณ 459,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 (จากไร่นายแตง – ไร่นางสำาเภา) งบประมาณ 154,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14
 (จากไร่นายพิทักษ์ – เขายายแจ่ม)      งบประมาณ 146,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14   
 (จากไร่นายเสนียน – ไร่นายสมี)       งบประมาณ 218,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14  
 (จากวัดป่าห้วยเตย – ไร่นางหาร)       งบประมาณ 240,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15  
 (จากถนนดำาไร่นายประภรณ์ – วัดใหม่สามัคคีธรรม)     งบประมาณ 278,000.-  บาท
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15
 (จากบ้านนายอุทัย เศียรกระโทก – ทางบุลื่น)     งบประมาณ 224,000.-  บาท
 - โครงการวางท่อระบายน้ำาบ้านสระตะเคียน หมู่ 1
 (จากบ้านนายจ๊อดแอ๊ด สดกระโทก – ถนนสระตะเคียนโคกเตาเหล็ก)   งบประมาณ 23,600.-  บาท
 - ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ   งบประมาณ 500,000.-  บาท

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           1,412,000.- บาท
1. งบบุคลากร        ตั้งไว้รวม    1,179,000.- บาท
2. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม      233,000.-  บาท
 - โครงการทำาแปลงขยายพันธ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมกรใช้ประโยชน์
 จากหญ้าแฝก       งบประมาณ      5,000.-      บาท
 - โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 ปลอดภัยและปลอดจากโรค      งบประมาณ    20,000.-  บาท
 - โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์     งบประมาณ    20,000.-  บาท
 - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร     งบประมาณ    20,000.-  บาท

แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           35,000.-  บาท
1. งบดำาเนินงาน        ตั้งไว้รวม    35,000.-  บาท
 - โครงการ “รักน้ำา รักป่า รักษาแผ่นดิน”     งบประมาณ    20,000.-      บาท
 - โครงการดูแลและบำารุงแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าดงดาน   งบประมาณ     5,000.-  บาท
 - โครงการสนับสนุนการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 เนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ    10,000.-  บาท






