
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

******************************************* 
           ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548             
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

           ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
    "ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลยี  การศึกษาด ี มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

    1.จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยควบคุมให้และมีความพร้อม
ในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  
 

    2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
 

    3.องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสมีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
 

    4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
 

    5.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

    6.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
  

    7.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
 

    8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชนมี
ความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 



 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 

1. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 
  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
4. การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

1. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. การพัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้เพียงพอ 
3. การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 
  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 

1. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3. การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
4. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
2. การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
1. ฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 
3.   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ง. การวางแผน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2558-
2560)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)   เมื่อวันที่  26  
มิถุนายน  2557   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 
 

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

11 2,883,200.00 6 2,433,200.00 6 2,433,200.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 7,277,000.00 3 7,177,000.00 3 7,177,000.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

13 2,831,120.00 12 3,349,000.00 12 3,349,000.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

114 14,392,131.00 25 3,330,000.00 25 3,330,000.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

51 138,075,000.00 36 143,793,500.00 36 143,793,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 1,445,300.00 5 738,500.00 5 738,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

2 600,000.00 0 0 0 0 

รวม 204 167,503,751.00 87 160,821,200.00 87 160,821,200.00 
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ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแขง็ของชมุชน

ด้านการพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต และคณุคา่ทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสทิธิภาพการเมือง การบริหาร การพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา และสง่เสริมศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

2560

2559

2558

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  22  กันยายน 
2557   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 171 โครงการ งบประมาณ 18,825,190 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 11 2,146,528.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 11,500.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 7 236,370.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 111 11,313,298.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 29 4,042,960.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 9 947,654.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 2 126,880.00 

รวม 171 18,825,190.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.แก่งเสีย้น มีดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

จัดซือ้วัสดกุฬีา เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพือ่ใหเ้ยาวชนไดม้อีปุกรณ์
กฬีาทีเ่พยีงพอกับความ
ตอ้งการ และใชเ้วลาวา่งให ้
เกดิประโยชน ์

จัดซือ้วัสดกุฬีามอบใหแ้ก่
หมูบ่า้น จ านวน 4 หมูบ่า้น 

2. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

จัดซือ้อาหาร
เสรมิ(นม) 

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

459,360.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพที่
แข็งแรง 

จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) 
พรอ้มดืม่แกเ่ด็กนักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองสองตอน 
สังกัด สพฐ. จ านวน 248 คน 
(2 ภาคเรยีน) 

3. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

จัดซือ้อาหาร
เสรมิ(นม) 

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

127,220.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพที่
แข็งแรง 

จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) 
พรอ้มดืม่แกเ่ด็กเล็กศนูย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ ์

4. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
สง่เสรมิอาหาร
กลางวัน 

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

1,028,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพที่
แข็งแรง 

อดุหนุนงบประมาณส าหรับ
อาหารกลางวันแกเ่ด็ก
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนอง
สองตอน จ านวน 248 คน 

5. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
สง่เสรมิอาหาร
กลางวัน 

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

232,200.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพที่
แข็งแรง 

อดุหนุนงบประมาณส าหรับ
จา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 
ใหแ้ก ่ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ ้าขนุไกร 

6. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
ป้องกันและลด
อบัุตเิหตทุาง
ถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

26,500.00 เพือ่ความปลอดภัยของ ผู ้
เดนิทางในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

ตัง้จุดสกัดกัน้และจุดบรกิาร
หมูบ่า้นประกอบดว้ย
เจา้หนา้ที ่อบต. ผูน้ าชมุชน 
และ อปพร. ในชว่งเทศกาลปี
ใหม ่และชว่งเทศกาล

สงกรานต ์

7. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

สนับสนุน
กจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

83,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชน
ไดแ้สดงความสามารถตาม
ความถนัดและร่วมกจิกรรม
ตา่งๆ 

จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาต ิ
หรอืสนับสนุนกจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาต ิในเขต อบต. 

8. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนความรู ้
แกอ่าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรอืน (อป
พร.) 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

9,248.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมทบทวนความรูแ้ก่
อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน (อปพร.) ประจ าปี และ
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร, คา่วัสดุ
เครือ่งเขยีน, อปุกรณ์เครือ่งมอื
, อปุกรณ์การฝึกอบรม, 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม ฯลฯ 

จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมทบทวนความรูแ้ก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน (อปพร.) ประจ าปี และ
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร, คา่วัสดุ
เครือ่งเขยีน, อปุกรณ์
เครือ่งมอื, อปุกรณ์การ
ฝึกอบรม, คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม ฯลฯ 

9. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
แขง่ขันกฬีา
ตอ่ตา้นยาเสพ
ตดิ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2558 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

56,000.00 -เพือ่ใหร้าษฎรไดร้ับการ
สง่เสรมิการออกก าลังกาย  
-เพือ่ใหร้าษฎรหา่งไกลจากยา
เสพตดิ 

จัดการแขง่ขันกฬีาตอ่ตา้นยา
เสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

10. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการ
ป้องกันและลด
อบัุตเิหตทุาง
ถนนในชว่ง
เทศกาล
สงกรานต ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพือ่ความปลอดภัยของ ผู ้
เดนิทางในชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

ตัง้จุดสกัดกัน้และจุดบรกิาร
หมูบ่า้นประกอบดว้ย
เจา้หนา้ที ่อบต. ผูน้ าชมุชน 
และ อปพร. ในชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11. ดา้นการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการรวม
พลคนรัก
สขุภาพ รักษ์
โลก 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการจัดกจิกรรมตา่งๆ 
ทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความ
รับผดิชอบตอ่การดแูลสขุภาพ
ของชมุชน 

การจัดกจิกรรมป่ันจักรยาน
ใหก้ับประชาชนในพืน้ที ่

12. ดา้นการ
พัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการ
สง่เสรมิการ
ด าเนนิชวีติ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

8,500.00 - เพือ่สง่เสรมิแนวทางการด าเนนิ
ชวีติ ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงและเพิม่รายได ้ลด
รายจ่าย 

เกษตรกร จ านวน ๕๐ คน 

13. ดา้นการ
พัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการ
โครงการ
สง่เสรมิและ
รณรงคร์ักษา
สิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปี 2558 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

3,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมสีว่นรว่มในการ
อนุรักษ์ และตระหนักการฟ้ืนฟู
สิง่แวดลอ้ม 

ด าเนนิการตามโครงการ
ปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

14. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

สนับสนุนเงนิ
สงเคราะห์
ผูป่้วยเอดส ์

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

43,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

สนับสนุนเงนิสงเคราะห์
ผูป่้วยเอดส ์

15. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
คณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายุ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลแกง่
เสีย้น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

5,500.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

โครงการ/กจิกรรมสนับสนุน
และสงเคราะหผ์ูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิาร 

16. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

โครงการ
รณรงคค์วบคมุ
และป้องกัน
โรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

90,840.00 -เพือ่ป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก - 
เพือ่ความปลอดภัยในชวีติของ
ราษฎร 

การควบคมุและป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออกแกร่าษฎรใน
พืน้ที ่อบต.แกง่เสีย้น 

17. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

โครงการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
โรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

8,280.00 -เพือ่ป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก - 
เพือ่ความปลอดภัยในชวีติของ
ราษฎร 

ประชมุและรณรงค์
ประชาสัมพันธโ์รค
ไขเ้ลอืดออกแกร่าษฎรใน
พืน้ที ่อบต.แกง่เสีย้น 

18. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง

สังคม 

โครงการ
พัฒนา
สาธารณสขุ

มลูฐาน 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการ
ปฏบัิตขิองอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

อดุหนุนส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสขุมลูฐานใน
เขต อบต. จ านวน ๔ 

หมูบ่า้น 

19. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

โครงการจา้ง
เหมาตัดตน้ไม ้
และวัชพชื 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,470.00 - เพือ่ใหบ้รเิวณสองขา้งทาง 
ถนนสายภายในหมูบ่า้นเกดิความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

จา้งเหมาตัดตน้ไมแ้ละ
วัชพชืบรเิวณสองขา้งทาง 
ถนนสายภายในหมูบ่า้น 

20. ดา้นการพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
และคณุคา่ทาง
สังคม 

โครงการ
รณรงคแ์ละ
ประชาสัมพันธ์
โรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

8,280.00 -เพือ่ป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก -
เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยในชวีติ
ของราษฎร 

การรณรงคแ์ละ
ประชาสัมพันธโ์รค
ไขเ้ลอืดออก 

 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
สง่เสรมิและ
พัฒนาองคก์ร
ใหค้วามรูแ้ก่
บคุลากรของ 
อบต. 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 - เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจในสายงาน - เพือ่ใหก้าร
ปฏบัิตงิานของบคุลากรเกดิ
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

จัดสง่บคุลากรเขา้รว่มอบรม
ตามโครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาองคก์รใหค้วามรูแ้ก่
บคุลากรของ อบต. 

22. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
อบต.แกง่
เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

14,700.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดร้ับทราบผล
การด าเนนิงานของ อบต.ในแต่
ละโครงการ 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

23. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาท าความ
สะอาด บรเิวณ
ทีท่ าการ 
อบต. 
แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

99,600.00 - เพือ่ใหบ้รเิวณทีท่ าการ อบต.
เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
- เพือ่ความพงึพอใจของผูม้า
ตดิตอ่ราชการ 

จา้งเหมาท าความสะอาด
อาคารทีท่ าการ สิง่ปลกูสรา้ง
ตา่ง ๆ หรอืทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

24. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาดแูล
รักษาตน้ไม ้
และ
สวนหยอ่ม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

99,600.00 - เพือ่ใหบ้รเิวณทีท่ าการ อบต. 
เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
- เพือ่ความพงึพอใจของผูม้า
ตดิตอ่ราชการ 

จา้งเหมาดแูลรักษาตน้ไมแ้ละ
สวนหยอ่ม บรเิวณ อบต. 
แกง่เสีย้น 

25. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่รับวารสาร 
หนังสอืพมิพ์
รายวัน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 - เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ม้าตดิตอ่
ราชการ - เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลู
ขา่วสารทางราชการที่
ประชาชนควรรู ้

จัดซือ้หนังสอืพมิพร์ายวัน 
ส าหรับท าการ อบต.แกง่เสีย้น 
และทีอ่า่นหนังสอืพมิพป์ระจ า
หมูบ่า้น 

26. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ

บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
บ ารงุรักษา
หรอืซอ่มแซม

ครภุัณฑ ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

43,500.00 - เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จา้งเหมาบ ารงุรักษาหรอื
ซอ่มแซมครภุัณฑข์อง อบต.
แกง่เสีย้น 

27. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้วัสดุ
ส านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

55,000.00 เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้วัสดสุ านักงาน เพือ่ใช ้

ในกจิการ อบต.แกง่เสีย้น 

28. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้วัสดงุาน
บา้นงานครัว 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 -เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ม้าตดิตอ่
ราชการ - เพือ่เกดิความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายใน อบต.
แกง่เสีย้น 

จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว 
เพือ่ใชใ้นกจิการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

29. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ

การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้วัสดุ

ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

1,500.00 - เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จัดซือ้วัสดยุานพาหนะและ
ขนสง่ 

30. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้วัสดุ
เชือ้เพลงิและ
หลอ่ลืน่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

211,400.00 เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและ 
หลอ่ลืน่ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

31. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาปรับปรงุ
เว็บไซด ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

65,000.00 - เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  
- เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
แกง่เสีย้น 

เผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
แกง่เสีย้น เพือ่ใชใ้นกจิการ 
อบต.แกง่เสีย้น 

32. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้วัสดุ
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 -เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์เพือ่
ใชใ้นกจิการ อบต.แกง่เสีย้น 

33. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาคนงาน
ทั่วไป 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

73,000.00 -เพือ่ใหบ้รเิวณทีท่ าการ อบต. 
เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
-เพือ่ความพงึพอใจของผูม้า
ตดิตอ่ราชการ 

จา้งเหมาปฏบัิตงิานทั่วไป 
หรอืตามทีผู่บั้งคับบัญชา
มอบหมาย 

34. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้ชดุ
ประชมุ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

93,000.00 -เพือ่ใหป้ฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็ว 

จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงาน 
เพือ่ใชใ้นกจิการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

35. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดท า
ประกันภัยรถ
ราชการ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

55,000.00 - เพือ่จัดท าประกัน ภัยรถยนต์
สว่นกลางและรถยนตบ์รรทกุ
ของเหลว (น ้า) 

ประกันภัยรถยนตส์ว่นกลาง
และรถยนตบ์รรทกุของเหลว 
(น ้า) 

36. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

โครงการจา้ง
องคก์รหรอื
สถาบันเป็น
ผูด้ าเนนิการ

ส ารวจความ
พงึพอใจของ
ผูร้ับบรกิาร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

18,000.00 - เพือ่ใหป้ฏบัิตหินา้ทีข่อง
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จา้งองคก์รหรอืสถาบันเพือ่
เป็นผูด้ าเนนิการส ารวจความ
พงึพอใจ 

37. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

27,952.00 - เพือ่ประชาสัมพันธ ์เนือ่งใน
วันส าคัญตา่งๆ และประเพณี
วัฒนธรรมไทย ใหป้ระชาชน
รับทราบขา่วสาร 

ป้ายประชาสัมพันธ ์เนือ่งใน
วันส าคัญตา่งๆ และประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

38. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่รับรองใน
การตอ้นรับ
บคุคลหรอื
คณะบคุคล 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

35,000.00 - เพือ่จ่ายเป็น คา่ อาหาร คา่
เครือ่งดืม่ คา่ของขวัญ คา่
พมิพเ์อกสาร ฯลฯ ในการ
ตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคล
ทีไ่ปนเิทศ ตรวจงาน หรอื
เยีย่มชม หรอืทัศนศกึษาดงูาน 

การตอ้นรับบคุคลหรอืคณะ
บคุคลทีไ่ปนเิทศ ตรวจงาน 
หรอืเยีย่มชม หรอืทัศน
ศกึษาดงูาน 

39. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

การเพิม่
ศักยภาพและ
ดงูานของ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลแกง่
เสีย้น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

0.00 - เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของ
เจา้หนา้ทีม่ศัีกยภาพและ
ประสทิธภิาพ 

การเพิม่ศักยภาพและดงูาน
ขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกง่เสีย้น 

40. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

อดุหนุน
ส านักงาน
เหลา่กาชาด
จังหวัด
กาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 - เพือ่ชว่ยเหลอืบรรเทาทกุข ์
ผูป้ระสบภัยพบัิต ิ 
ผูย้ากไร ้ผูพ้กิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส  
- เพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
และความเป็นอยูข่องผูย้ากไร ้
ใหส้ามารถด ารงชพีอยูไ่ดใ้น
สังคม 

โครงการด าเนนิงานตาม
ภารกจิของเหลา่กาชาด
จังหวัดกาญจนบรุ ีประจ าปี
งบประมาณ 2558 

 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูาน 
เพือ่พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน
ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 
ประจ าปี พ.ศ.
2558 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

96,000.00 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบัิตงิาน ใหแ้กบ่คุลากรใน
สังกัดองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกง่เสีย้น 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรม ธรรมาภบิาล 

42. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

43,500.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซมทรัพยส์นิ เชน่ 
เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ ตู ้โตะ๊ ลอ้วัดระยะ 

การบ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ 

43. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตไร ้
สายเพือ่ชมุชน 
(Kaengsain 
Wi-Fi City) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

603,410.00 - เพือ่เป็นแหลง่การเรยีนรู ้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารของเยาวชน
และประชาชน และเพิม่ชอ่ง
ทางการสือ่สารในการคา้ขาย
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ประชาชนไดใ้ชบ้รกิาร
อนิเตอรต์ าบล 

44. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บรกิารดา้น
โทรคมนาคม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 - เพีอ่จ่ายเป็นคา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตส าหรับ 
ทีท่ าการ อบต.แกง่เสีย้น 
หมายความรวมถงึ
คา่ธรรมเนยีม คา่ขอใช ้

หมายเลข คา่เชา่หมายเลข 
คา่เชา่เครือ่งและอปุกรณ์ ค่า
ใชบ้รกิาร และคา่ใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งอืน่ๆ ของ อบต. 

แกง่เสีย้น 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตส าหรับ 
ทีท่ าการ อบต.แกง่เสีย้น 
หมายความรวมถงึ
คา่ธรรมเนยีม คา่ขอใช ้

หมายเลข คา่เชา่หมายเลข 
คา่เชา่เครือ่งและอปุกรณ์  
คา่ใชบ้รกิาร และค่าใชจ้่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

45. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางไป
ราชการ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

86,400.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้เลีย้ง ค่า
พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก และ
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการเดนิทาง
ไปราชการหรอืไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจา้ง คณะ
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา 

บคุลากรในสังกัดองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลแกง่เสีย้น 

46. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิคนืกองทนุ
ชดใชค้วาม
เสยีหายหรอืค่า
สนิไหม
ทดแทน ใน
กรณีรถยนต์
ขององคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลแกง่เสีย้น
ไดก้อ่เกดิความ
เสยีหาย 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายเงนิคนื
กองทนุชดใชค้วามเสยีหาย
หรอืคา่สนิไหมทดแทน ใน
กรณีรถยนตข์ององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลแกง่เสีย้นได ้
กอ่เกดิความเสยีหาย 

เงนิคนืกองทนุชดใชค้วาม
เสยีหายหรอืค่าสนิไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนตข์อง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
แกง่เสีย้นไดก้อ่เกดิความ
เสยีหาย 

47. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

43,500.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซมทรัพยส์นิ เชน่ 
เครือ่งพมิพด์ดี เครือ่งอัด
ส าเนา เครือ่งโทรสาร เครือ่ง
ถา่ยเอกสาร เครือ่ง
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 
เครือ่งปรับอากาศ โตะ๊ ตู ้ฯลฯ 

เครือ่งพมิพด์ดี เครือ่งอัด
ส าเนา เครือ่งโทรสาร 
เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่ง
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 
เครือ่งปรับอากาศ โตะ๊ ตู ้
ฯลฯ ไดร้ับการบ ารงุรักษา
และซอ่มแซม 

 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดไุฟฟ้า
และวทิยุ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่วัสดไุฟฟ้า
และวทิย ุเชน่หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาสต ์
สปอรต์ไลท ์ทีใ่ชป้ระจ า
อาคารทีท่ าการ อบต. 
แกง่เสีย้น และอาคาร
สถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดแูล 
รวมถงึไฟฟ้ารมิทาง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
ฯลฯ 

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
บัลลาสต ์สปอรต์ไลท ์ทีใ่ช ้

ประจ าอาคารทีท่ าการ อบต.
แกง่เสีย้น และอาคารสถานที่
ทีอ่ยูใ่นความดแูล รวมถงึ
ไฟฟ้ารมิทางสาธารณะประจ า
หมูบ่า้น ฯลฯ ในการรักษา
ซอ่มแซม 

49. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดุ
กอ่สรา้ง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่วัสดกุอ่สรา้ง 
เชน่ ไมช่นดิตา่งๆ ทอ่พวีซี ี
ตะป ูน๊อต เหล็ก หนิ ดนิ 
ทราย ปนู ฯลฯ เพือ่ใชใ้น
กจิการ อบต.แกง่เสีย้น 

วัสดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมช่นดิ
ตา่งๆ ทอ่พวีซี ีตะปู น๊อต 
เหล็ก หนิ ดนิ ทราย ปนู ฯลฯ 

50. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่โทรศัพท ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศัพท์
ส าหรับทีท่ าการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

คา่โทรศัพท ์

51. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ไปรษณีย ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย ์
คา่โทรเลข คา่ธณาณัต ิ 
คา่ซือ้ดวงตราไปรษณียากร 
คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์

คา่ไปรษณีย ์

52. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดุ
ส านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

36,150.00 เพือ่การปฏบัิตงิานสะดวก
รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

วัสดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ 

53. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดุ
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

15,500.00 เพือ่การปฏบัิตงิานสะดวก
รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

วัสดคุอมพวิเตอร ์

54. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทาง
ไปราชการ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

13,089.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางไปราชการ หรอื
ไปอบรม ของพนักงานสว่น
ต าบล ลกูจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง 

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการ หรอืไปอบรม ของ
พนักงานสว่นต าบล 
ลกูจา้งประจ า และพนักงาน
จา้ง 

55. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

17,850.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซมทรัพยส์นิ เชน่ 
เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์ ตู ้โตะ๊ ลอ้วัดระยะ 
ฯลฯ 

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

56. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

รายจ่าย
เพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิาร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนยีม
และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ 
คา่จา้งเหมาแบกหาม
สัมภาระ ฯลฯ 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

466,740.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ใหแ้ก ่
ผอ.กองชา่ง, นายชา่งโยธา 
และจ่ายเป็นเงนิปรับปรงุ
เงนิเดอืนประจ าปี เลือ่น
ระดับของพนักงานสว่น
ต าบล 

เงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานสว่น
ต าบล ใหแ้ก ่ผอ.กองชา่ง, 
นายชา่งโยธา และจ่ายเป็น
เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี 
เลือ่นระดับของพนักงานสว่น
ต าบล 

58. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

42,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ า
ต าแหน่งและคา่ตอบแทน
พเิศษของพนักงานสว่น
ต าบลทีค่วรไดร้ับตาม
ระเบยีบฯ ทีก่ าหนด 

เงนิประจ าต าแหน่ง กองชา่ง 
อบต.แกง่เสีย้น 

59. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

146,280.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งของ
พนักงานจา้ง ต าแหน่ง 
ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 

คา่จา้งของพนักงานจา้ง 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 

60. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

13,140.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ 
ใหแ้กพ่นักงานจา้งทีม่สีทิธิ
ไดร้ับเงนิเพิม่ตา่งๆ เชน่เงนิ
เพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ใหแ้กพ่นักงาน
จา้งทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิเพิม่
ตา่งๆ เชน่เงนิเพิม่คา่ครองชพี
ชัว่คราว 

61. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่ เป็นกรณี
พเิศษแกพ่นักงานสว่น
ต าบล ลกูจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. 

62. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ

บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่เชา่บา้น รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

57,600.00 เพือ่จ่ายคา่เชา่บา้นใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารคา่เชา่
บา้นขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ่ายคา่เชา่บา้นใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารคา่เชา่
บา้นขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

63. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิ
ชว่ยเหลอื
การศกึษา
บตุร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

11,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบลและ
ผูบ้รหิาร ผูม้สีทิธเิบกิตาม
ระเบยีบและกฏหมายที่
ก าหนด 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบลและ
ผูบ้รหิาร ผูม้สีทิธเิบกิตาม
ระเบยีบและกฏหมายที่
ก าหนด 

64. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
การเมอืง) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

514,080.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน
ผูบ้รหิารองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ใหแ้ก ่-นายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
แกง่เสีย้น จ านวน 1 
ต าแหน่งๆ ละ 20,400 บาท 

-รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่เสีย้น 
จ านวน 2 ต าแหน่งๆ ละ 
11,220 บาท รวม 12 เดอืน 
เป็นเงนิ 269,280 บาท 

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 

65. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
การเมอืง) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

42,120.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทน
ประจ าต าแหน่งผูบ้รหิาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ใหแ้ก ่ 
- นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกง่เสีย้น จ านวน 1 
ต าแหน่ง  
-รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่เสีย้น 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

66. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
การเมอืง) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

42,120.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนพเิศษต าแหน่ง
ผูบ้รหิารองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ใหแ้ก ่ 
-นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกง่เสีย้น จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
-รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่เสีย้น จ านวน 
2 ต าแหน่ง 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

67. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
การเมอืง) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

86,400.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทน
ต าแหน่งเลขานุการนายก
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ใหแ้ก ่เลขานุการนายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

แกง่เสีย้น จ านวน 1 
ต าแหน่งๆ ละ 7,200 บาท 
รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ 
86,400 บาท 

คา่ตอบแทนต าแหน่ง
เลขานุการ 

68. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
การเมอืง) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

809,760.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดังนี ้ 
-ประธานสภา อบต.แกง่
เสีย้น จ านวน 1 ต าแหน่ง  
-รองประธานสภา อบต.แกง่
เสีย้น จ านวน 1 ต าแหน่ง -
สมาชกิสภา อบตแกง่เสีย้น 
จ านวน 6 ต าแหน่ง  
-เลขานุการสภา อบต.แกง่
เสีย้น จ านวน 1 ต าแหน่ง 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่
เสีย้น 

69. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

1,474,440.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล 
ต าแหน่ง ปลัดอบต., 
หัวหนา้ส านักงานปลัด, 
บคุลากร, นักวชิาการศกึษา
, นักพัฒนาชมุชน, 
เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบาย
และแผน และจ่ายเป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี 
เลือ่นระดับของพนักงาน
สว่นต าบล 

เงนิเดอืนพนักงาน 

70. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

176,400.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ า
ต าแหน่งและคา่ตอบแทน
พเิศษของพนักงานสว่น
ต าบลทีค่วรไดร้ับตาม

ระเบยีบฯ ทีก่ าหนด 

เงนิประจ าต าแหน่ง 

71. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

370,880.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งของ
พนักงานจา้ง ต าแหน่ง 
ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ, 
พนักงานขับเครือ่งจักรกล
ขนาดเบา และพนักงานจา้ง
ทั่วไป 

คา่จา้งพนักงานจา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

72. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

49,140.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครอง
ชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงานจา้ง 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธุรการ, พนักงานขับ
เครือ่งจักรกลขนาดเบา และ
ครผููด้แูลเด็ก ศพด.วัดถ ้าขนุ
ไกร 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงาน
จา้ง 

73. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

115,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษ
แกพ่นักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจา้ง 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. 

74. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

44,400.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารคา่เชา่
บา้นขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

คา่เชา่บา้น 

72. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

49,140.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครอง
ชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงานจา้ง 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธุรการ, พนักงานขับ
เครือ่งจักรกลขนาดเบา และ
ครผููด้แูลเด็ก ศพด.วัดถ ้าขนุ
ไกร 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงาน
จา้ง 

73. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

115,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษ
แกพ่นักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจา้ง 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. 

74. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

44,400.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารคา่เชา่
บา้นขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

คา่เชา่บา้น 

75. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงาน
สว่นต าบลและผูบ้รหิาร ผูม้ี
สทิธเิบกิตามระเบยีบและ
กฏหมายทีก่ าหนด 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

76. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งเหมา
ตดิตัง้ระบบเสยีงพรอ้ม
อปุกรณ์ภายในหอ้งประชมุ 
อบต.แกง่เสีย้น ตามแบบรูป 

และรายการละเอยีดของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

ตดิตัง้ระบบเสยีงพรอ้ม
อปุกรณ์ภายในหอ้งประชมุ 
อบต.แกง่เสีย้น ตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ 

อบต.แกง่เสีย้น 

77. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งเหมาเดนิ
สายไฟภายในส านักงาน 
อบต.แกง่เสีย้น ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

จา้งเหมาเดนิสายไฟภายใน
ส านักงาน อบต.แกง่เสีย้น 
ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

78. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

1,135,060.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ใหแ้ก ่
ผอ.กองคลัง, นักวชิาการคลัง
, นักวชิาการเงนิและบัญช,ี 
นักวชิาการจัดเก็บรายได,้ เจา้
พนักงานพัสด ุและจ่ายเป็น
เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี 
เลือ่นระดับของพนักงานสว่น
ต าบล 

เงนิเดอืนพนักงาน 

79. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ 
ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบลทีม่ี
สทิธไิดรั้บเงนิเพิม่ตา่งๆ เชน่ 
เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 
ฯลฯ 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงาน 

80. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

42,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ า
ต าแหน่งและคา่ตอบแทน
พเิศษของพนักงานสว่นต าบล
ทีค่วรไดร้ับตามระเบยีบฯ ที่
ก าหนด 

เงนิประจ าต าแหน่ง 

81. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

146,280.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งพนักงาน
จา้ง ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้
พนักงานพัสด ุ

คา่จา้งพนักงานจา้ง 

82. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิเดอืน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

13,140.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ 
ใหแ้กพ่นักงานจา้งทีม่สีทิธิ
ไดรั้บเงนิเพิม่ตา่งๆ เชน่ เงนิ
เพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงาน
จา้ง 

83. ดา้นการพัฒนา

ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ

เอง 

120,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์

ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษ
แกพ่นักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจา้ง 

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่

เป็นกรณีพเิศษ 

84. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

54,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก่
พนักงานสว่นต าบล ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารคา่เชา่
บา้นขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

คา่เชา่บา้น 

85. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ตอบแทน รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงาน
สว่นต าบลและผูบ้รหิาร ผูม้ี
สทิธเิบกิตามระเบยีบและ
กฏหมายทีก่ าหนด 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

86. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชส้อย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบก
หามสัมภาระ ฯลฯ 

คา่ธรรมเนยีม และ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 

87. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชส้อย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี
ประจ าปี 

คา่จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

       

88. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชส้อย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทางไปราชการ ส าหรับเป็น
เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่
พักและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรอือบรม
สัมมนา ของพนักงานสว่น
ต าบล และพนักงานจา้ง 

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการ 

89. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ เชน่ เครือ่ง
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 
เครือ่งปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ ฯลฯ 

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

90. ดา้นการพัฒนา

ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดุ รายไดจั้ดเก็บ

เอง 

33,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่วัสดสุ านักงาน 

เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดนิสอ ฯลฯ 

คา่วัสดสุ านักงาน 

91. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่วัสดุ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่วัสดุ
คอมพวิเตอร ์เชน่ แผน่ดสิก ์
โปรแกรม และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับคอมพวิเตอร ์

คา่วัสดคุอมพวิเตอร ์

92. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่
สาธารณูปโภค 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย ์ค่า
โทรเลข คา่ธณาณัต ิค่าซือ้
ดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตู ้
ไปรษณีย ์

คา่ไปรษณีย ์

93. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ครภุัณฑ ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

4,200.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้อกสาร 
1 บานทบึ 4 ลิน้ชกั จ านวน 1 
ตู ้ขนาดกวา้ง 91.20 ซม. ลกึ 
40.50 ซม. สงู 87.40 ซม. 
เพือ่ใชใ้นกจิการของ อบต.
แกง่เสีย้น ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น (ราคาตามทอ้งถิน่) 

จัดซือ้ตูเ้อกสาร 1 บาน 4 
ลิน้ชกั 

94. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ครภุัณฑ ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

33,500.00 -เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 1 
เครือ่ง เป็นเงนิ 30,000 บาท -
เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้
เครือ่งพมิพด์ดีชนดิเลเซอร/์
ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 1 
เครือ่ง เป็นเงนิ 3,500 บาท 

รวมเป็นเงนิ 33,500 บาท 

คา่ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์

95. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ครภุัณฑ ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรงุรถยนต์
สว่นกลาง หมายเลขทะเบยีน 
ผ-9977 กาญจนบรุ ีเพือ่ใชใ้น
งานบรรเทาสาธารณภัยของอา
สานสมัครป้องกันฝ่ายพลเรอืน 

คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

96. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ตอบแทน
เจา้หนา้ที ่

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทน
เจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลแกง่เสีย้น จ านวน 1 
อัตราๆ ละ 1,000 บาท จ านวน 
12 ครัง้ เป็นเงนิ 12,000 บาท 

คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที ่

97. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

เงนิสมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

46,976.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบเขา้
กองทนุประกันสังคมในสว่น
ของนายจา้ง (อบต.แกง่เสีย้น) 
และผูป้ระกันตน (พนักงานจา้ง)
ทีไ่ดรั้บการท าสัญญาจา้งจาก 
อบต.แกง่เสีย้น 

จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทนุ
ประกันสังคม 

98. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

เงนิส ารอง
จ่าย 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 -เงนิส ารองจ่าย (ส านักปลัด) 
จ านวน 100,000 บาท -เงนิ
ส ารองจ่าย (กองชา่ง) จ านวน 
100,000 บาท รวมเป็นเงนิ 
200,000 บาท 

เงนิส ารองจ่าย (ส านักปลัด) 
และเงนิส ารองจ่าย (กองชา่ง) 

99. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

รายจ่ายตาม
ขอ้ผกูพัน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบเขา้เป็น
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการทอ้งถิน่ (กทบ.) 

คา่สมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการทอ้งถิน่ 
(กทบ.) 

100. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

รายจ่ายตาม
ขอ้ผกูพัน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

119,870.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบเขา้
กองทนุหลักประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สปสช.) ของ อบต.
แกง่เสีย้น 

คา่สมทบกองทนุหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

101. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ใชส้อย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

90,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้งเหมา
เจา้หนา้ทีช่ว่ยเหลอืในการ
จัดเก็บรายไดแ้ละบรกิาร
ประชาชน จ านวน 1 อัตราๆ ละ 
7,500 บาท 

จา้งเหมาเจา้หนา้ทีช่ว่ยเหลอื
ในการจัดเก็บรายไดแ้ละ
บรกิารประชาชน 

102. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

เงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่
เป็นกรณี
พเิศษคา้ง
จ่าย 
ปีงบประมาณ 
2556 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

243,324.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบ
แทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษแก่
พนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจา้ง 

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ 

103. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้
เครือ่งพมิพ์
ชนดิฉีดหมกึ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

8,500.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้
เครือ่งพมิพช์นดิฉีดหมกึ 
ส าหรับใชป้ฏบัิตงิานในกจิการ
กองชา่ง อบต.แกง่เสีย้น 

เครือ่งพมิพช์นดิฉีดหมกึ 
จ านวน 1 เครือ่ง 

104. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ

พัฒนา
บคุลากร 

คา่ตอบแทน
ผูด้แูลเด็ก 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

20,520.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครอง
ชพีใหแ้กพ่นักงานจา้ง ต าแหน่ง 
ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ 
พนักงานขับเครื่อ่งจักรกล 
ขนาดเบา และครผููดู้แลเด็ก 

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดถ ้า 
ขนุไกร 

จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพี
ใหแ้กต่ าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้
พนักงานธุรการ พนักงาน
ขับเครื่อ่งจักรกลขนาดเบา 
และครผููด้แูลเด็ก ศนูยพ์ัฒนา

เด็กเล็กวัดถ ้าขนุไกร 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

105. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 
ส าหรับใชใ้นกจิการของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์

106. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ธรรมเนยีม 
และคา่ 
ลงทะเบยีนตา่งๆ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

211,894.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนยีม
และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ 
คา่ธรรมเนยีมศาล คา่ลง 
ทะเบยีนในการฝึกอบรม และ
การประชมุสัมมนา รวมทัง้
ศกึษาดงูานเพือ่การพัฒนา
องคค์วามรูใ้หแ้กผู่บ้รหิาร 
สมาชกิสภา ขา้ราชการ และ

พนักงานของ อบต.แกง่เสีย้น 

จ่ายเป็นคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 

107. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ไฟฟ้า อบต. รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

228,840.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรับ 
อบต.แกง่เสีย้น 

จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรับ 
อบต.แกง่เสีย้น 

108. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ไฟฟ้า
สาธารณะ บรเิวณ
สนามกฬีา ม.7 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

3,200.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้า
สาธารณะในเขต  อบต. 
แกง่เสีย้น และบรเิวณสนาม
กฬีา หมูท่ี ่7 ต.แกง่เสีย้น 

จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขต อบต.แกง่เสีย้น  และ
บรเิวณสนามกฬีา หมูท่ี ่7 ต.
แกง่เสีย้น 

109. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

เงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษคา้ง
จ่าย 
ปีงบประมาณ 
2556 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

459,706.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
คา้งจ่าย ปีงบประมาณ 2556 

จ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษคา้ง
จ่าย ปีงบประมาณ 2556 

110. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

เงนิอดุหนุนศนูย์
ขอ้มลูขา่วสาร
การซือ้หรอืการ
จา้งของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารการซือ้หรอืการ
จา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ 

จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารการซือ้หรอืการ
จา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ 

111. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่จัดซือ้
เครือ่งปรับอากาศ
แบบแยกสว่น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

33,000.00 เพือ่ใชใ้นการปฏบัิตงิานของ
กองชา่ง อบต.แกง่เสีย้น 

เครือ่งปรับอากาศแบบแยก
สว่น 

112. ดา้นการ
พัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนา
บคุลากร 

คา่ตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

11,700.00 เพือ่เป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัด
จา้งและคณะกรรมการตรวจ
การจา้งของ อบต.แกง่เสีย้น 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
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113. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

จัดซือ้โตะ๊
เอนกประสงค ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ปฏบัิตงิาน 

โตะ๊เอนกประสงค ์

114. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

จัดซือ้โตะ๊
ประชมุ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

โตะ๊ประชมุ 

115. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษ 
ปีงบประมาณ 
2556 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

132,411.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

กองชา่ง อบต.แกง่เสีย้น 

116. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ปรับปรงุ
รถยนต์
สว่นกลาง 
หมายเลข
ทะเบยีน ผ-
9977 กจ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพือ่ปรับปรงุสภาพรถยนต์
สว่นกลางใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

รถยนตห์มายเลขทะเบยีน ผ 
9977 กจ 

117. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

37,500.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

กองชา่ง อบต.แกง่เสีย้น 

118. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

คา่จัดซือ้กลอ้ง
ระบบดจิติอล 
พรอ้มอปุกรณ์
ประกอบ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

85,000.00 เพือ่ใชใ้นการปฏบัิตงิาน กลอ้งดจิติอล 

119. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

70,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

120. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

11,000.00 เพือ่เป็นสวัสดกิารแก่
พนักงาน 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

121. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ

บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ธรรมเนยีม
และ
คา่ลงทะเบยีน

ตา่งๆ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

33,500.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนยีม
และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
ของพนักงาน  อบต. 

แกง่เสีย้น 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

122. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่จา้งเหมา
เจา้หนา้ที่
ชว่ยเหลอืในการ
จัดเก็บรายได ้

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

90,000.00 เพือ่ใหง้านจัดเก็บรายไดม้ี
ประสทิธภิาพ และเพือ่ความ
พงึพอใจของผูม้าตดิตอ่
ราชการ 

จา้งเหมาเจา้หนา้ที่
ชว่ยเหลอืการจัดเก็บรายได ้
และบรกิารประชาชนบรเิวณ 
อบต.แกง่เสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

123. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทางไป
ราชการ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,956.00 เพือ่เป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก และ
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรอื
สัมมนา ของพนังงานสว่น
ต าบล พนักงานจา้งของ
อบต.แกง่เสีย้น 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

124. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่ไปรษณีย ์ รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

2,500.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย ์
คา่โทรเลข คา่ซือ้ดวงตรา
ไปรษณียากร คา่เชา่ตู ้
ไปรษณีย ์

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

125. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

จัดซือ้ตูเ้อกสาร 
1 บาน 4 ลิน้ชกั 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

4,200.00 เพือ่ใชใ้นส านักงาน กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

126. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผล แบบ
ที ่2 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

127. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

จัดซือ้
เครือ่งพมิพช์นดิ
เลเซอร/์LED 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

3,500.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิาน 

กองคลัง อบต.แกง่เสีย้น 

128. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ

บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิส ารองจ่าย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 ใชจ้่ายในโครงการต่างๆ
ของกองชา่ง อบต.แกง่
เสีย้น 

กองชา่ง อบต.แกง่เสีย้น 

129. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

เงนิสมทบ
กองทนุบ านาญ
ขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่(กบท) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทนุบ านาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (กบท) 

อบต.แกง่เสีย้น 

130. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ
การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

กองทนุ
หลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาต ิ
(สปสช.) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

83,870.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทนุหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ
(สปสช.)ของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

อบต.แกง่เสีย้น 

131. ดา้นการพัฒนา
ประสทิธภิาพ

การเมอืง การ
บรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และปรับปรงุ

ครภุัณฑ ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

15,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ซอ่มแซม
บ ารงุรักษาโครงสรา้งของ

ครภุัณฑข์นาดใหญ ่เชน่ 
ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่ ไดแ้ก ่รถยนต์
สว่นกลาง รถบรรทกุ
ของเหลว (น ้า) เป็นตน้ 

ส านักงานปลัด อบต. 
แกง่เสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

132. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

สมทบคา่
กระแสไฟฟ้า
ส าหรับกลุม่
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้า 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

0.00 เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรกลุม่
ผูใ้ชน้ ้าใหส้ามารถมนี ้าใน
การอปุโภคบรโิภค 

เก็บคา่กระแสไฟฟ้าและ
สมทบเพิม่ส าหรับกลุม่
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้าสถานสีบู
น ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นทา่ดนิสอ
พอง ม. ๗ 

133. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

อดุหนุนการ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคจังหวัด
กาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

190,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ขยายเขตจ าหน่ายระบบ
ไฟฟ้าประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่
๔,๕,๖,๗ ต.แกง่เสีย้น 

134. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ 
บา้นหนองสอง
ตอน หมูท่ี ่4 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่๔ 

135. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะประจ า
หมูบ่า้น ม.4, 5, 
6, 7 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ซอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่๔,๕,๖,๗ 

136. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขดุเจาะบอ่
บาดาล 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

165,000.00 -เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นี ้าใน
การอปุโภคบรโิภคที่
เพยีงพอกับความตอ้งการ - 
เพือ่ลดปัญหาการขาด
แคลนน ้าในชว่งฤดแูลง้ 

ขดุเจาะบอ่บาดาลบรเิวณ
บา้น น.ส.ละออง ไข
สะอาด บา้นทา่ดนิสอพอง 
หมูท่ี ่7 ขนาด Ø 4 นิว้ ลกึ 
43-100 ม. หรอืจนกวา่จะ
ไดน้ ้าใชใ้นเกณฑด์ ีตาม
รปูแบบและรายการของ 
อบต.แกง่เสีย้นก าหนด 
พรอ้มตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

137. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งหอ้งน ้า
ส าหรับผูพ้กิาร
และโถปัสสาวะ
ชาย 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการตดิตอ่
ราชการ 

หอ้งน ้าส าหรับผูพ้กิารและ
โถปัสสาวะชาย ตามแบบ
รปูและรายการละเอยีดของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

138. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งประปา
หอถังเหล็ก 
(ทรงแชมเปญ) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

4,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นี ้าใน
การอปุโภคบรโิภคที่
เพยีงพอกับความตอ้งการ 

กอ่สรา้งหอถังประปา
บรเิวณบา้นนางสาวละออง 
ไขสะอาด บา้นทา่ดนิสอ
พอง ม.7 ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีด อบต. 
แกง่เสีย้น 

139. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
ของ อบต.แกง่

เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงรับทราบ
ขอ้มลูขา่วสารของ อบต.

แกง่เสีย้น 

กอ่สรา้งป้ายประชาสัมพันธ์
ของ อบต.แกง่เสีย้น หมูท่ี ่
4 ต าบลแกง่เสีย้น ขนาด

ป้ายกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 
11 เมตร สงู 7.20 เมตร 
ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น พรอ้มตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

140. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายเลยีบ
คลองสง่น ้า 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

512,500.00 - เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทาง
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

กอ่สรา้งถนนลกูรังสาย
เลยีบคลองสง่น ้า หมูท่ี ่7 
ต าบลแกง่เสีย้น ขนาด
กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 
เมตร หรอืปรมิาณลกูรังไม่
นอ้ยกวา่ 1,920 ลกูบาศก์
เมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

141. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

คา่จา้งเป่าบอ่
บาดาลในเขต 
อบต.แกง่เสีย้น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าเพยีงพอ
ตอ่การอปุโภคบรโิภค 

เป่าบอ่บาดาลในเขต 
อบต.แกง่เสีย้น 

142. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนน
ลกูรังภายใน
หมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 - เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทาง
การสัญจรทีไ่ดม้าตรฐาน 

ซอ่มแซมถนนสายภายใน
หมูบ่า้นหมูท่ี ่๔ , ๕ , ๖ 
และ ๗ 

143. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมสถานี
สบูน ้าบา้นทา่
ดนิสอพอง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าในการ
อปุโภค บรโิภคได ้
ตลอดเวลา 

บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซม
สถานสีบูน ้า บา้นทา่
ดนิสอพอง หมูท่ี ่๗ 

144. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
บรเิวณบา้นนาย
สมพงษ์ สันสขุ 
ม.6 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

99,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าอปุโภค
บรโิภค 

การเจาะบอ่บาดาล 

145. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ 
บานหนองจอก 
หมูท่ี ่5 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

97,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5 

146. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ 
บา้นตรอกมะตมู 
หมูท่ี ่6 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

97,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6 

147. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ 
บา้นทา่ดนิสอ

พอง หมูท่ี ่7 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

98,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7 
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148. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอยบา้น
นายบญุม ีพรม
โคตร หมู ่4 
บา้นหนองสอง
ตอน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

600,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.เมตร 
รายละเอยีดตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แกง่เสีย้น ส าหรับ
ราษฎรในพืน้ทีแ่ละหมูบ่า้น
ใกลเ้คยีงมเีสน้ทางทีม่ี
มาตรฐานในการสัญจร 

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 
1,000 ตร.เมตร 
รายละเอยีดตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

149. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
บรเิวณบา้นนาย
ณรงค ์นอ้ย

วจิติร ม.5 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าอปุโภค
บรโิภคทั่วถงึ มคีณุภาพ
ชวีติทีด่ ี

บอ่บาดาล 

150. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
บรเิวณบา้นนาง
บญุมา วรภักด ี
ม.6 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

98,300.00 เพือ่บรรเทาความเดอืนรอ้น
ใหร้าษฎรมนี ้าอปุโภค
บรโิภคทั่วถงึ มคีณุภาพ
ชวีติทีด่ ี

บอ่บาดาล 

151. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการขยาย
เขตทอ่สง่น ้า
เพือ่การเกษตร
สถานสีบูน ้า
บา้นทา่ดนิสอ
พอง ม.7 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

84,160.00 เพือ่จ่ายตามโครงการขยาย
เขตทอ่สง่น ้าเพือ่
การเกษตร สถานสีบูน ้า
บา้นทา่ดนิสอพอง โดยเดนิ
ทอ่ PVC ขนาด Ø 4 นิว้ 
ชัน้ 8.5 พรอ้มอปุกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 270 เมตร 
ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต. 

แกง่เสีย้น ส าหรับบรรเทา
ความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ราษฎร 

การขยายเขตทอ่สง่น ้าเพือ่
การเกษตร สถานสีบูน ้าบา้น
ทา่ดนิสอพอง โดยเดนิทอ่ 
PVC ขนาด Ø 4 นิว้ ชัน้ 8.5 
พรอ้มอปุกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 270 เมตร 
ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

152. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

คา่ตดิตัง้เครือ่ง
สบูน ้าพรอ้ม
ตูค้วบคมุป๊ัมน ้า 
พรอ้มเดนิทอ่
สง่น ้าทีท่ าการ 
อบต. 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้า
พรอ้มตูค้วบคมุป๊ัมน ้า 
พรอ้มเดนิทอ่สง่น ้าทีท่ า
การ อบต. ส าหรับใชส้บูน ้า
ในกจิการของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าพรอ้ม
ตูค้วบคมุป๊ัมน ้า พรอ้มเดนิ
ทอ่สง่น ้าทีท่ าการ อบต. 

153. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
ลกูรังสายเลยีบ
คลองสง่น ้า  
ม.7 บา้นทา่
ดนิสอพอง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

31,500.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 
เมตร หรอืปรมิาณลกูรังไม่
นอ้ยกวา่ 120 ลบ.เมตร 
ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีด ของ อบต. 
แกง่เสีย้น ส าหรับราษฎรใน
พืน้ทีแ่ละหมูบ่า้นใกลเ้คยีง
มเีสน้ทางในการสัญจร 

ถนนลกูรัง ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.30 เมตร หรอื
ปรมิาณลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 
120 ลบ.เมตร ตามแบบรปู
และรายการละเอยีด ของ 
อบต.แกง่เสีย้น 
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154. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการขยาย
เขตระบบ
ประปา ซอย
สถานวีทิย ุม.7 
บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

46,000.00 เพือ่จ่ายตามโครงการขยาย
เขตระบบประปา โดยเดนิทอ่ 
PVC ขนาด Ø 2 นิว้ ชัน้ 8.5 
พรอ้มอปุกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 510 เมตร 
พรอ้มขดุฝังกลบ ตามแบบ
รปูและรายการละเอยีด ของ 
อบต.แกง่เสีย้น ส าหรับ
บรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ราษฎร 

การขยายเขตระบบประปา 
โดยเดนิทอ่ PVC ขนาด Ø 
2 นิว้ ชัน้ 8.5 พรอ้ม
อปุกรณ์ PVC ระยะทางยาว 
510 เมตร พรอ้มขดุฝัง
กลบ ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีด ของ อบต.
แกง่เสีย้น 

155. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการขยาย
เขตระบบ
ประปา ซอย
บา้น น.ส.บณุย
นุช รอดสนิ ม.7 

บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

26,500.00 เพือ่จ่ายตามโครงการขยาย
เขตระบบประปา โดยเดนิทอ่ 
PVC ขนาด Ø 2 นิว้ ชัน้ 8.5 
พรอ้มอปุกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 290 เมตร 

พรอ้มขดุฝังกลบ 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.
แกง่เสีย้น ก าหนด ส าหรับ
บรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ราษฎร 

การขยายเขตระบบประปา 
โดยเดนิทอ่ PVC ขนาด Ø 
2 นิว้ ชัน้ 8.5 พรอ้ม
อปุกรณ์ PVC ระยะทางยาว 
290 เมตร พรอ้มขดุฝัง

กลบ รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.แกง่เสีย้น ก าหนด 

156. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการฝังทอ่ 
คสล.บรเิวณ
ถนนลกูรังสาย
เลยีบคลองสง่
น ้า หมูท่ี ่7 
บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

43,500.00 เพือ่จ่ายตามโครงการฝังทอ่ 
คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 15 ทอ่น และทอ่ 
คสล.ขนาด 0.40 เมตร 
จ านวน 14 ทอ่น จ านวน 2 
จุด ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น 
บรเิวณถนนลกูรังสายเลยีบ
คลองสง่น ้า ม.7 บา้นทา่
ดนิสอพอง เพือ่บรรเทา
ความเดอืดรอ้นใหแ้กร่าษฎร 

การฝังทอ่ คสล.ขนาด Ø 
0.80 เมตร จ านวน 15 
ทอ่น และทอ่ คสล.ขนาด 
0.40 เมตร จ านวน 14 
ทอ่น จ านวน 2 จุด ตาม
แบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

157. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอยบา้น
นายนอน 
เปรมปร ีหมู่ 7 
บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

411,000.00 เพือ่จ่ายตามโครงการ
กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอยบา้นนายนอน 
เปรมปร ีหมูท่ี ่7 บา้นทา่
ดนิสอพอง เพือ่ใหร้าษฎรใน
พืน้ทีแ่ละหมูบ่า้นใกลเ้คยีงมี
เสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน 

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ซอยบา้นนายนอน เปรมปร ี
หมูท่ี ่7 บา้นทา่ดนิสอพอง 

158. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ซอ่มแซมทีอ่ยู่
อาศัยแกผู่ ้
ยากไรแ้ละผู ้
พกิาร หมูท่ี ่7 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ
ใหก้ับผูย้ากไรแ้ละผูพ้กิาร 

ทีอ่ยูอ่าศัยแกผู่ย้ากไรแ้ละ
ผูพ้กิาร 

159. ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรงุหอ้ง
กองชา่ง อบต.
แกง่เสีย้น 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

หอ้งกองชา่ง อบต. 
แกง่เสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

160
. 

ดา้นการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ซอย
บา้นนายชย
พล หนูขาว 
หมู ่5 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

499,500.00 เพือ่ความสะดวกในการ
เดนิทางของราษฎรในเขต 
อบต.แกง่เสีย้น 

หมู ่5 อบต.แกง่เสีย้น 

161
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
นางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนิี
นาถ ประจ าปี 
2558 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

6,340.00 เพือ่สง่เสรมิใหร้าษฎรในพืน้ที่
ไดต้ระหนักถงึวันส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์และวันส าคัญ
ของสถาบันกษัตรยิ ์ชาตแิละ
ศาสนา 

จัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาต ิ

162
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการสบื
สานประเพณี
ลอยกระทง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

178,810.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทย
ทีม่คีณุคา่ 

จัดงานสบืสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 
๒๕๕๘ 

163
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
รณรงคแ์ละ
ประชาสัมพัน
ธง์านวัน
เขา้พรรษา 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

3,600.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทย
ทีม่คีณุคา่ 

ประชาสัมพันธวั์น
เขา้พรรษา ประจ าปี 
๒๕๕๘ 

164
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการพระ
ราชพธิมีหา
มงคลเฉลมิ
พระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

227,414.00 เพือ่สง่เสรมิใหร้าษฎรในพืน้ที่
ไดต้ระหนักถงึวันส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละวันส าคัญ
ของสถาบันกษัตรยิ ์ชาตแิละ
ศาสนา 

จัดกจิกรรมวันพอ่แหง่ชาต ิ

165
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการเพิม่
ทักษะและ
การเรยีนรูเ้ด็ก
เล็ก 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

15,200.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายตาม
โครงการเพิม่ทักษะและการ
เรยีนรูเ้ด็กเล็ก ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ ้าขนุไกร 

การเพิม่ทักษะและการ
เรยีนรูเ้ด็กเล็ก ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดถ ้าขนุไกร 

166
. 

ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
สนับสนุน
คา่ใชจ้่ายการ
บรหิาร
สถานศกึษา 

เงนิอดุหนุน
แบบมี
วัตถปุระสงค ์

319,200.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนับสนุน
อาหารกลางวันใหแ้กศ่นูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ ้าขนุไกร 
หมูท่ี ่5 ต.แกง่เสีย้น จ านวน 
57 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 280 วัน เป็นเงนิ 
319,200 บาท 

อาหารกลางวันใหแ้กศ่นูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ ้าขนุ
ไกร หมูท่ี ่5 ต.แกง่เสีย้น 
จ านวน 57 คน 

167

. 

ดา้นการพัฒนา

ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการยอ้น

วันวาน
สงกรานตท์ี่
แกง่เสีย้น 

เงนิอดุหนุน

ทั่วไป 

176,500.00 -เพือ่ใหร้าษฎรมสีว่นรว่มใน

การด าเนนิกจิกรรมตาม
โครงการยอ้นวันวานสงกรานต์
ทีแ่กง่เสีย้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 -
เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทย
ทีม่คีณุคา่ เกดิความรักสามัคคี
ในหมูบ่า้น 

จัดงานประเพณีสงกรานต ์

 
 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

168. ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ประดษิฐแ์ละ
ตกแตง่เทยีน
พรรษา 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

14,490.00 -เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีไทยทีม่ี
คณุคา่ -เกดิความรักสามัคคี
ของราษฎรในหมูบ่า้น 

จัดการฝึกอบรมประดษิฐแ์ละ
ตกแตง่เทยีนพรรษา 

169. ดา้นการพัฒนา
ระบบการศกึษา 
และสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

โครงการ
รณรงค ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

6,100.00 - เพือ่สรา้งความรว่มมอื
ระหวา่งองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ และประชาชนในการ
รณรงคใ์หส้ังคมตระหนักถงึ
ปัญหาและผลกระทบของ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์การ
ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์- เพือ่เป็นการ
ท าความดแีละนอ้มถวายเป็น
พระราชกศุลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 

การกลา่วปฏญิาณตน งดดืม่
สรุา ท าความดถีวายในหลวง 

170. ดา้นการพัฒนา
ระบบการบรหิาร
และการจัดการ
ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
เสวนาเชงิ
ปฏบัิตกิาร
เพือ่เตรยีม
ความพรอ้ม
จัดตัง้เป็น
พืน้ที่
เศรษฐกจิ
พเิศษ
กาญจนบรุ ี

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

96,220.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
ชมุชนในการใหอ้งคค์วามรู ้
แกบ่คุลากรดา้นบรกิารการ
ทอ่งเทีย่ว และเพือ่สรา้ง
ความสมดลุระหว่างการ
พัฒนาการทอ่งเทีย่วและการ
รักษาสิง่แวดลอ้มและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่สอดคลอ้ง
กับการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื
และแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ฝึกอบรมและเสวนาเชงิ
ปฏบัิตกิารเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มจัดตัง้เป็นพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษกาญจนบรุ ี

171. ดา้นการพัฒนา
ระบบการบรหิาร
และการจัดการ

ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพ
การบรหิาร

และดงูานเขต
พืน้ที่
เศรษฐกจิ
พเิศษ 
ประจ าปี 
2558 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,660.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
ชมุชนในการใหอ้งคค์วามรู ้
แกบคุลากรในดา้นการบรกิาร

การทอ่งเทีย่ว และเพือ่สรา้ง
ความสมดลุระหว่างการ
พัฒนาการทอ่งเทีย่วและการ
รักษาสิง่แวดลอ้มและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่สอดคลอ้ง
กับการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื
และแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

การพัฒนาบคุลากร ในการ
เตรยีมความพรอ้มการจัดตัง้
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษกาญจนบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 121 โครงการ จ านวนเงิน 14,896,178 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 121 โครงการ จ านวนเงิน 14,898,217 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี ้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดา้นการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 10 2,021,361.42 10 2,021,361.42 

ดา้นการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

1 8,400.00 1 8,400.00 

ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ และคุณคา่ทางสังคม 4 169,562.40 4 169,562.40 

ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิาร การพัฒนา
บคุลากร 

77 9,105,198.00 77 9,109,737.07 

ดา้นการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน 19 2,666,590.74 19 2,664,090.74 

ดา้นการพัฒนาระบบการศกึษา และสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

8 798,325.00 8 798,325.00 

ดา้นการพัฒนาระบบการบรหิารและการจัดการดา้นเศรษฐกจิ 2 126,740.00 2 126,740.00 

รวม 121 14,896,177.56 121 14,898,216.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน   
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ช. ผลการด าเนินงาน  
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558   ในเขต
พ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี   ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   โดย
มีผลการด าเนินงาน     ที่ส าคัญดังนี ้  

             
   โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ รักษ์โลก 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

             โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน (Kaengsain Wi-Fi City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 
 

   
 

 
    โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    โครงการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์และตกแต่งเทียนพรรษา 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

  โครงการฝึกอบรมและเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
โครงการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

      
  

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและดูงานเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
 

   1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมชาย  ฟักทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นายเล็ก  วงสิงห์ รองนายกองคืการบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ 
3 นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ รองนายกองคืการบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ 
4 นายสายัณห์  ชนะเลิศ  สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
5 นายจตุพล  เติมปฐมกุล สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
6 นางสมบูรณ์  เงินบาท สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
7 นายชลอ  วจิตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8 นายบุญมี  พรมโคต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
11 นางปณิธี  บัววัฒนา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
12 นายบ ารุง  ข่ายข า ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
13 นายประสงค์  ทับข า ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
14 นายชยพล  หนูขาว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
15 นางสาวบุณยนุช  รอดสิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
16 ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ/เลขานุการ 

17 นางสาวญานิศา  บ่อทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมชาย  ฟักทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นายเล็ก  วงสิงห์ รองนายกองคืการบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ 
3 นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ รองนายกองคืการบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ 
4 นายสายัณห์  ชนะเลิศ  สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
5 นายจตุพล  เติมปฐมกุล สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
6 นางสมบูรณ์  เงินบาท สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
7 นายชลอ  วจิตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8 นายบุญมี  พรมโคต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
11 นางปณิธี  บัววัฒนา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
12 นายบ ารุง  ข่ายข า ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
13 นายประสงค์  ทับข า ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
14 นายชยพล  หนูขาว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
15 นางสาวบุณยนุช  รอดสิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
16 ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กรรมการ/เลขานุการ 

17 นางสาวญานิศา  บ่อทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นางอารยา  พงษ์โชติ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
3 นายธนวรกฤต  ท่าฉลาด ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
4 นายประสงค์  ทับข า ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
5 นายชยพล  หนูขาว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
6 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
7 นางศศิธร  ใจโปร่ง หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ/เลขานุการ 

8 นางสาวญานิศา  บ่อทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
           ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ   ณ   วันที่   16   ตุลาคม   2558 
 
 
                                                  สมชาย  ฟักทอง 
                                              (นายสมชาย  ฟักทอง) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 


