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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ สามเดือน โดยเริ่มตั้งแต่การด าเนินงานในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  
หรือไตรมาสที่ 3 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3  
    (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ (2561) ปีที่ ๒ (2562) ปีที่ ๓ (2563) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

35 2,273,000
.00 

27 1,200,850
.00 

10 570,000.0
0 

10 570,000.0
0 

82 4,613,850
.00 

2. การพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 11,842,00
0.00 

16 11,081,19
5.00 

13 10,577,00
0.00 

13 10,577,00
0.00 

63 44,077,19
5.00 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทางสังคม 

24 16,916,30
0.00 

15 7,970,960
.00 

22 21,355,00
0.00 

22 21,355,00
0.00 

83 67,597,26
0.00 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

68 15,492,31
0.00 

113 22,858,98
4.00 

93 42,258,16
0.00 

92 26,588,16
0.00 

366 107,197,6
14.00 

5. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้าง
พื้นฐาน 

154 155,826,9
00.00 

141 164,710,0
00.00 

123 179,949,0
00.00 

120 164,982,0
00.00 

538 665,467,9
00.00 

6. การพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

26 3,363,340
.00 

27 3,781,027
.00 

34 5,140,200
.00 

34 5,315,200
.00 

121 17,599,76
7.00 

7. การพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 130,000.0
0 

1 100,000.0
0 

2 250,000.0
0 

2 250,000.0
0 

7 730,000.0
0 

รวม 
330 205,843,

850.00 
340 211,703,

016.00 
297 260,099,

360.00 
293 229,637,

360.00 
1,260 907,283,

586.00 
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รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562)  

 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
หมวดภาษีอากร 
  
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 400,000.00 27,540.39 -372,459.61 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 182,000.00 32,310.56 -149,689.44 
ภาษีป้าย 15,000.00 3,759.00 -11,241.00 

รวมหมวดภาษีอากร 597,000.00 63,609.95 -533,390.05 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการ
ขายสุรา 

1,000.00 174.60 -825.40 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขน  มูลฝอย 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

500.00 0.00 -500.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,500.00 320.00 -1,180.00 
ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะ      มูลฝอย 100,000.00 0.00 -100,000.00 
ค่าปรับการผิดสญัญา 30,000.00 1,500.00 -28,500.00 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูล หรอืมูลฝอย 

5,000.00 10,000.00 5,000.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏกิูล
หรือมูลฝอย 

5,000.00 15,000.00 10,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

1,000.00 1,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต 151,000.00 27,994.60 -123,005.40 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบ้ีย 250,000.00 0.00 -250,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 250,000.00 0.00 -250,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
  
  

เงินที่มีผู้อทุิศให้ 0.00 0.00 0.00 
ค่าขายแบบแปลน 21,000.00 167,000.00 146,000.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8,000.00 2,700.00 -5,300.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 29,000.00 169,700.00 140,700.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละ
ล้อเลือ่น 

120,000.00 144,567.05 24,567.05 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ 

7,300,000.00 3,016,829.20 -4,283,170.80 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

2,300,000.00 643,583.56 -1,656,416.44 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 
ภาษีสุรา 1,265,000.00 0.00 -1,265,000.00 
ภาษีสรรพสามติ 3,028,000.00 1,330,523.35 -1,697,476.65 
ค่าภาคหลวงแร ่ 30,000.00 30,416.59 416.59 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000.00 13,367.13 -26,632.87 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 14,850.00 14,850.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,083,000.00 5,194,136.88 -8,888,863.12 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  

เงินอดุหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ด ี

3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00 

เงินอดุหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

9,400,000.00 2,630,202.29 -6,769,797.71 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,400,000.00 2,630,202.29 -9,769,797.71 
รวมทั้งหมด 27,510,000.00 8,085,643.72 -19,424,356.28 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562)  

 

ยุทธ์ศาสตร ์
งบปกติ 

เงินสะสม/ 
เงินทุนส ารองสะสม 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

4,000.00 0.05 0.00 0 4,000.00 0.04 

2. การพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0.00 0 0.00 0 0.00 0 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และคณุค่าทางสังคม 

74,960.00 1.06 0.00 0 74,960.00 0.73 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

5,052,161.66 71.66 0.00 0 5,052,161.66 49.44 

5. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

930,000.00 13.19 3,168,500.00 100 4,098,500.00 40.11 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

988,402.51 14.02 0.00 0 988,402.51 9.67 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0.00 0 0.00 0 0.00 0 

รวม 7,049,524.17 100 3,168,500.00 100 10,218,024.17 100 
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ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ทัง้สิ้น 93 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ปี พ.ศ. 2562 

4,000.00 4,000.00 0.00 เม.ย.62  

รวม 4,000.00 4,000.00 0.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2562 

11,200.00 6,500.00 4,700.00 เม.ย.62  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมารี ประจ าปี 2562 

68,460.00 68,460.00 0.00 เม.ย.62  

รวม 79,660.00 74,960.00 4,700.00  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,734,300.00 1,361,500.00 1,372,800.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  987,200.00 378,200.00 609,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
3 เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์ 62,000.00 15,000.00 47,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
4 เงินเดือนนายก/รองนายก 283,968.00 128,520.00 401,268.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
5 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

นายก/รองนายก    
23,172.00 10,530.00 155,448.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

6 เงินเดือนพนักงาน   1,032,180.00 516,020.00 516,160.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
7 ค่าเช่าบ้าน   30,000.00 18,000.00 12,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   15,100.00 14,900.00 200.00 มิ.ย.62 
9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   13,800.00 10,800.00 3,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

10 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ  

3,200.00 2,400.00 800.00 พ.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

56,222.00 35,503.00 20,719.00 เม.ย.62 

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   151,078.97 72,561.05 78,517.92 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
13 ค่าวัสดสุ านักงาน   61,017.00 27,950.00 33,067.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น   109,988.30 63,483.40 46,504.90 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
15 ค่าไฟฟ้า  247,350.10 48,264.53 199,085.57 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
16 ค่าบริการโทรศัพท ์ 9,394.54 1,060.91 8,333.63 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
17 ค่าบริการไปรษณีย ์ 5,052.00 3,101.10 1,951.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
18 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  
50,266.40 21,314.40 28,952.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

19 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

13,880.00 2,980.00 10,900.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

20 งานจ้างเหมาบริการ บุคคล
ธรรมดา ท าความสะอาดบริเวณ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแกง่เสี้ยน 

70,800.00 35,400.00 35,400.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

21 งานจ้างเหมาบริการ บุคคล
ธรรมดา ดูแลบ ารุง รักษาสนาม
หญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน                      

54,000.00 27,000.00 27,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

22 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล        

54,000.00 27,000.00 27,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

23 เงินเดือนพนักงาน   770,759.00 385,350.00 385,409.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
24 เงินเดือนพนักงาน   311,160.00 155,100.00 156,060.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
25 ค่าเช่าบ้าน   43,000.00 12,000.00 31,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
17,988.00 8,108.00 9,880.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานไฟฟ้าถนน)   

152,508.29 5,522.89 146,985.40 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  20,000.00 3,600.00 16,400.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
29 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  25,080.00 12,102.00 12,978.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
30 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   8,550.00 6,000.00 2,550.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
31 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

28,506.00 24,355.00 4,151.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

32 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทั่วไป 

54,000.00 27,000.00 8,082.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

33 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

54,000.00 27,000.00 0.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

109,712.00 32,900.00 0.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

35 ค่าวัสดสุ านักงาน (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ) 

20,000.00 19,872.00 38,600.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

36 ค่าไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) 42,344.28 17,904.13 6,504.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
37 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม ( ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ) 

7,178.63 1,476.60 81,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

38 ค่าไฟฟ้า (งานไฟฟ้าถนน) 294,205.29 140,554.45 18,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
39 เงินประจ าต าแหน่ง 21,000.00 10,500.00 81,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
40 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 92,460.00 44,550.00 81,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
41 งานจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดาปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

54,000.00 27,000.00 125,912.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

42 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานบริหารทั่วไปฯ) 

106,200.00 4,250.00 101,950.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

43 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)   

976,500.00 559,000.00 417,500.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

44 เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก /
รองนายก   

23,172.00 10,530.00 12,642.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

45 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

43,200.00 21,600.00 21,600.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

46 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

468,000.00 190,800.00 277,200.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

47 เงินประจ าต าแหน่ง   105,000.00 52,500.00 52,500.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
48 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   251,460.00 104,730.00 146,730.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
49 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   18,390.00 8,805.00 9,585.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
50 เงินประจ าต าแหน่ง   21,000.00 10,500.00 10,500.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
52 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   93,360.00 44,100.00 49,160.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
53 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 12,000.00 1,600.00 10,400.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
54 ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม   14,000.00 7,950.00 6,050.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
55 ค่าวัสดสุ านักงาน   28,561.00 2,913.20 25,647.80 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
56 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

8,300.00 7,800.00 500.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

57 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล   

166,750.00 113,200.00 53,550.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

58 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน  

54,000.00 27,000.00 27,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

59 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ขับรถยนต ์

54,000.00 27,000.00 27,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

60 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานท าความ
สะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  

48,000.00 24,000.00 24,000.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

61 วัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ า
ดับเพลิง สเีหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 1.5 นิ้ว) 

12,500.00 12,500.00 0.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

62 วัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ า
ดับเพลิง สเีหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 2.5 นิ้ว) 

13,500.00 13,500.00 0.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

63 วัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับ 
เพลิงแบบไร้แรงสะท้อน  
ปรับ 4 ระดับ) 

25,500.00 25,500.00 0.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

รวม 374,250.00 242,700.00 131,550.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศาลา พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

99,500.00 99,000.00 500.00 เม.ย.62 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเส้ียน  

500,000.00 495,000.00 5,000.00 มิ.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาว
บุณยนุช รอดสิน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 
7  บ้านท่าดินสอพอง  ต.แก่งเส้ียน 

41,000.00 41,000.00 0.00 พ.ค.62 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รับน้ า บริเวณซอย บ้านหนองจอก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

58,000.00 58,000.00 0.00 พ.ค.62 

5 โครงการย้ายหอถังเหล็ก (รูปทรงถว้ย
แชมเปญ) จากบ้านนางเสมอ เอียง
อ่อน ไปยังบ้านนางประภยั เล่าศิลป์ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

238,000.00 237,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนซอยหว้ยยายเตียง  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต.แก่งเส้ียน 

499,000.00 498,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนางสาวบุณยนุช 
รอดสิน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

217,000.00 216,500.00 500.00 เม.ย.62 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนายสมัยมีโชค   
สุขเอี่ยม หมู่ที ่6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

499,000.00 498,500.00 500.00 เม.ย.62 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านยายหอม  งามวัน   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

192,000.00 191,500.00 500.00 พ.ค.62 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนางนกแก้ว  
ปราดเปรียว หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

367,000.00 366,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนายสังวรณ์  
เขาถ้ าทอง หมู่ที ่6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

337,000.00 336,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนายบอย  โพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

367,000.00 366,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

202,000.00 201,000.00 1,000.00 มิ.ย.62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิต  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

496,000.00 495,000.00 1,000.00 มิ.ย.62 

รวม 4,112,500.00 4,098,500.00 14,000.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 เงินเดือนพนักงาน  
(ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

258,720.00 86,180.00 172,540.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
(ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

88,020.00 35,700.00 52,320.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
(ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

8,310.00 2,770.00 5,540.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

4 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2562    

71,384.76 61,948.08 9,436.68 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2562) 

151,200.00 83,520.00 67,680.00 เม.ย.62 – มิ.ย.62 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ 
อาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน) ประจ าปี 
2562 

272,760.00 254,000.00 18,760.00 เม.ย.62 

7 โครงการสงกรานตส์มานฉันท์
ส าราญสุข ประจ าปี 2562 

149,000.00 148,351.35 648.65 เม.ย.62 

8 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

278,306.92 256,163.08 22,143.84 เม.ย.62 

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) ส าหรบัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

8,000.00 5,800.00 2,200.00 พ.ค.62 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

12,000.00 8,700.00 3,300.00 พ.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

17,200.00 12,470.00 4,370.00 พ.ค.62 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

8,000.00 5,800.00 2,200.00 พ.ค.62 

13 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก   

37,000.00 27,000.00 10,000.00 พ.ค.62 

รวม 1,359,901.68 988,402.51 371,139.17  

 
 
 
 

 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความส าคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน 
 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจ าปี 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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โครงการก่อสร้างอาคารศาลาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
                หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยย้ิมใหญ่หลวง (ต่อจากทางเดิม)  
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวบุณยนุช รอดสิน (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยห้วยยายเตียง  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบอย  โพธิ์ทอง   
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7  ต าบลแก่งเสี้ยน 
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