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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ สามเดือน  โดยเริ่มตั้งแต่การด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562  
หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1  
    (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 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 2,273,000.0
0 

27 1,200,850.0
0 

10 570,000.0
0 

56 350,000.0
0 

103 2,690,850
.00 

 
2. การพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.
00 

16 11,081,195.
00 

13 10,577,00
0.00 

15 3,423,000
.00 

57 35,658,19
5.00 

 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทางสังคม 

24 16,916,300.
00 

15 7,970,960.0
0 

22 21,355,00
0.00 

23 13,535,00
0.00 

82 64,215,96
0.00 

 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

68 15,492,310.
00 

113 22,858,984.
00 

93 42,258,16
0.00 

23 1,468,000
.00 

321 93,173,30
4.00 

 
5. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้าง
พื้นฐาน 

154 155,826,90
0.00 

141 164,710,00
0.00 

123 179,949,0
00.00 

174 11,841,00
0.00 

558 521,482,0
00.00 

 

6. การพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

26 3,363,340.0
0 

27 3,781,027.0
0 

34 5,140,200
.00 

41 2,671,000
.00 

136 16,907,42
7.00 

 
7. การพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 130,000.00 1 100,000.00 2 250,000.0
0 

2 0.00 7 600,000.0
0 

รวม 
330 205,843,85

0.00 
340 211,703,01

6.00 
297 260,099,

360.00 
334 33,288,00

0.00 
1,264 734,727,7

36.00 
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รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

  

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
หมวดภาษีอากร 
  
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 2,000.00 3,885.12 1,885.12 
ภาษีป้าย 15,000.00 0.00 -15,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 27,000.00 3,885.12 -23,114.88 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการ
ขายสุรา 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอื
รับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนญุาตเป็น
ผู้มีสิทธทิ ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

1,000.00 0.00 -1,000.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

1,000.00 0.00 -1,000.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 30.00 -970.00 
ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 200,000.00 2,346,060.00 2,146,060.00 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10,000.00 1,000.00 -9,000.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต ์

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทาง
บก 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรกัษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
สาธารณสขุ 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและ
ข้อบังคับทอ้งถิ่น 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับการผิดสญัญา 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียน
พาณิชย์ 

100.00 0.00 -100.00 

ค่าปรับอื่น ๆ 100.00 0.00 -100.00 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย 

10,000.00 0.00 -10,000.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏกิูล
หรือมูลฝอย 

15,000.00 0.00 -15,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

4,000.00 0.00 -4,000.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กนิ 200 
ตารางเมตร 

200.00 0.00 -200.00 
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

500.00 0.00 -500.00 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 100.00 0.00 -100.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต 257,700.00 2,347,090.00 2,089,390.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบ้ีย 100,000.00 90,714.36 -9,285.64 
 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 500.00 0.00 -500.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 100,500.00 90,714.36 -9,785.64 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
  
  

เงินที่มีผู้อทุิศให้ 500.00 0.00 -500.00 
ค่าขายแบบแปลน 100,000.00 0.00 -100,000.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,000.00 835.07 -1,164.93 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 102,500.00 835.07 -101,664.93 
หมวดรายได้จากทนุ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 20,000.00 0.00 -20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทนุ 20,000.00 0.00 -20,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 430,000.00 188,872.24 -241,127.76 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.  
ก าหนดแผนฯ 

8,330,000.00 3,638,527.64 -4,691,472.36 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.  
จัดสรรรายได้ฯ 

2,700,000.00 686,771.86 -2,013,228.14 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 50,000.00 104,535.18 54,535.18 
ภาษีสรรพสามติ 4,700,000.00 1,335,651.75 -3,364,348.25 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

100.00 0.00 -100.00 

ค่าภาคหลวงแร ่ 50,000.00 16,571.34 -33,428.66 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000.00 17,588.05 -22,411.95 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

100,000.00 200,000.00 100,000.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ าบาดาล 100.00 500.00 400.00 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 100.00 0.00 -100.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 16,400,300.00 6,189,018.06 -10,211,281.94 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  

เงินอดุหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ที่มกีาร
บริหารจัดการที่ด ี

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

เงินอดุหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

11,500,000.00 4,119,451.92 -7,380,548.08 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,500,000.00 4,119,451.92 -10,380,548.08 
รวมทั้งหมด 31,408,000.00 12,750,994.53 -18,657,005.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด รายรับ – รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

รายการ ประมาณการ 
รายรับ – รายจ่าย ท่ีเกิดขึ้นจริง 

งบประมาณ 
อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

เงินสะสม เงินกู้ เงินทุนส ารอง 

รายรับ (ย้อนหลัง 1 วัน) 31,408,000 12,750,994.53 59,855.00 0.00 0.00 0.00 
รายได้จัดเก็บเอง 507,700 2,442,524.55 0.00 - 0.00 0.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,400,300 6,189,018.06 0.00 - 0.00 0.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

14,500,000 4,119,451.92 0.00 - 0.00 0.00 

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 0 0.00 59,855.00 - 0.00 0.00 
รายจ่าย (ปัจจุบัน) 31,408,000 5,324,046.04 39,855.00 0.00 0.00 3,002,000.00 
งบกลาง 5,382,293 2,130,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบบุคลากร 5,570,820 1,841,430.00 39,855.00 0.00 0.00 0.00 

 (ฝ่ายการเมือง) 814,320 361,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 (ฝ่ายประจ า) 4,756,500 1,479,450.00 39,855.00 0.00 0.00 0.00 

งบด าเนินงาน 19,149,152 1,080,248.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน 1,303,735 272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ณ  วันท่ี 2 มกราคม 2563 
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เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

ล าดับ รายการ  งบประมาณที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ผลรวมการเบิกจ่าย 
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจดัการเรยีนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
46,800.00 0 0 0 0  

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรยีน คา่อุปกรณ์การเรยีน ค่าเครื่อง แบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

-  0 0 0 0  

3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย -  0 0 15,975.24 15,975.24 
4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย -  0 63,440.00 0 63,440.00 
5 เงินอุดหนุนส าหรับจัดหาสื่อการเรยีนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -  0 0 0 0 
6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา 146,589.00 0 0 83,204.80 83,204.80 
7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา 312,680.00 0 272,000.00 0 272,000.00 
8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสง่เสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู ้
-  0 0 0 0 

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารจดัการกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาล 

-  0 0 0 0 

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (เงินเดือน 
ค่าจ้าง) 

-  0 0 0 0 

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน -  0 0 0 0 
12 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น -  0 0 0  
13 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

(ค่าจ้างครู) 
-  0 0 0 

0 
  

14 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -  0 0 0 0 
15 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า

ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
-  0 0 0 

0 
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16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรยีนการสอน ค่าหนังสือเรยีน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน) 

-  0 0 0 
0 
  

17 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ) 

-  0 0 0 
0 
  

18 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

-  0 0 0 
0 
  

19 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญญา
ลักษณ์ของความเป็นชาต ิ

-  0 0 0 
0 
  

20 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินเดือนและ
สวัสดิการ) ค่าเงินเดือนและคา่จ้างส าหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่าย
โอน ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 

39,855.00 0 0 13,285.00 13,285.00 

21 เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

-  0 0 0 
  

0  
22 เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบตุร) -  0 0 0 0 

23 เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) -  0 0 0 0 

24 เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจ า) -  0 0 0 0 

25 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวสัดิการ) 

171,250.00 34,945.00 34,945.00 34,945.00 104,835.00 

26 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - 0 0 0 
  

0  

27 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - 0 0 0 
0 
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28 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - 0 0 0 
0 
  

29 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับครูผูดู้แลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - 0 0 0 
0 
  

30 เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)  - 0 0 0 0 
31 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้(เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 - 0 0 0 
0 
  

32 เงินอุดหนุนส าหรับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - 0 0 0 
0 
  

33 เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)  - 48,933.26 45,161.25 50,739.89 144,834.40 

34 เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราวถ่ายโอนสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า  - 0 0 0 0 

35 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา  - 0 0 0 0 

36 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยบ์ริการทางสังคม  - 0 0 0 0 

37 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรอื
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยความพิการ) 

381,600.00 128,000.00 131,200.00 130,400.00 389,600.00 

38 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์) 

15,000.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 14,500.00 

39 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุ(เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

1,447,800.00 469,500.00 476,900.00 475,900.00 1,422,300.00 

40 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรกุ 
(เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายส าหรบัสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.)) 

 - 0 0 0 
0 
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41 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-  0 0 0 
0 
  

42 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

-  0 0 0 
0 
  

43 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

-  0 0 0 
0 
  

44 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

-  0 0 0 
0 
  

45 โครงการจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย -  0 0 0 0 

46 เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ทีล่ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

-  0 0 0 
0 
  

รวม 4,187,638.92 1,335,434.26 2,006,919.19 2,021,547.59 
 

5,363,901.04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

ยุทธ์ศาสตร ์
งบปกติ 

เงินสะสม/ 
เงินทุนส ารองสะสม 

รวม 

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

0.00 0 0.00 0 0.00 0 

2. การพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5,000.00 0.06 0.00 0 5,000.00 0.04 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และคณุค่าทางสังคม 

4,830.00 0.06 0.00 0 4,830.00 0.04 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

6,810,065.15 82.84 0.00 0 6,810,065.15 60.68 

5. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

609,727.73 7.41 3,002,000.00 100 3,611,727.73 32.18 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

790,280.00 9.61 0.00 0 790,280.00 7.04 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0.00 0 0.00 0 0.00 0 

รวม 8,219,902.88 100 3,002,000.00 100 11,221,902.88 100 
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ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ทัง้สิ้น 142 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2563 (สป.) 

20,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2563 (สป.) 

20,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (สป.) 

30,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (สป.) 

94,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

5 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว โดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2563 (สป.) 

70,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

6 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2563 
(สป.) 

20,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด ประจ าปี 2563 (สป.) 

50,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
8 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่

หมู่บ้าน ประจ าปี 2563 (สป.) 
20,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

รวม 324,000.00 0.00 0.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการด าเนินงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (สป.) 

5,000.00 5,000.00 0.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

รวม 5,000.00 5,000.00 0.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการประชาสมัพันธ์และรับ
ลงทะเบียนเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เคลื่อนที่ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สป.) 

7,500.00 4,830.00 2,670.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

รวม 7,500.00 4,830.00 2,670.00  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(สป.) 

51,144.00 16,268.00 34,876.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

(สป.) 
4,069.00 1,940.00 2,129.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

3 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ(สป.) 6,500,000.00 1,849,000.00 1,468,300.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

4 
เบี้ยยังชีพคนพิการ (สป.) 2,016,000.00 494,600.00 757,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

5 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์(สป.) 100,000.00 19,000.00 81,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 

81,000.00 123,858.00 142.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

7 
ส ารองจ่าย (สป.) 200,000.00 2,040.00 7,960.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

169,080.00 169,080.00 0.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

9 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

849,600.00 254,400.00 125,200.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
10 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400.00 28,800.00 57,600.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

11 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

42,120.00 14,040.00 28,080.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
12 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 171,360.00 92,720.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
13 เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก 
42,120.00 14,040.00 28,080.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ
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14 
เงินประจ าต าแหน่ง (กค.) 42,000.00 14,000.00 28,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

15 
เงินเดือนพนักงาน (กค.) 1,614,480.00 533,720.00 580,760.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

16 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
(กค.) 

187,080.00 61,160.00 125,920.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
17 

เงินเดือนพนักงาน (สป.) 2,159,520.00 714,360.00 945,160.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
18 

เงินประจ าต าแหน่ง (สป.) 210,000.00 70,000.00 140,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
19 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สป.)  464,700.00 142,800.00 321,900.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
20 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

(สป.) 
26,940.00 10,340.00 16,600.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

21 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กค.) 189,000.00 61,800.00 127,200.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

22 
เงินประจ าต าแหน่ง (กช.) 42,000.00 14,000.00 28,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

23 
เงินเดือนพนักงาน (กช.) 643,680.00 210,640.00 233,040.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

24 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
(กช.) 

7,980.00 4,580.00 3,400.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
25 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กช.) 151,440.00 48,560.00 102,880.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
26 

เงินเดือนพนักงาน (ศพด.) 517,680.00 86,640.00 131,040.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
27 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ 

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กช.) 

182,200.00 93,450.00 106,550.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

28 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สป.) 

281,450.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

29 
ค่าเช่าบ้าน (สป.) 96,000.00 21,000.00 75,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

30 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
(สป.) 

40,000.00 14,900.00 25,100.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
31 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กค.) 

150,130.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

32 
ค่าเช่าบ้าน (กช.) 108,000.00 45,000.00 63,000.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

33 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ 40,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 
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อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปพร.) 

34 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
(กค.) 

30,000.00 8,850.00 21,150.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
35 

ค่าเช่าบ้าน (กค.) 72,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
36 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน

นอกเวลาราชการ (กค.) 
10,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

37 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ในการให้บริการประชาชนของ 
อบต.แก่งเสี้ยน (สป.) 

20,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

38 งานจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารสถานท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน (สป.) 

141,600.00 47,200.00 70,800.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

39 งานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย (สป.) 

240,000.00 32,100.00 159,750.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
40 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

(สป.) 
130,000.00 10,880.00 61,130.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

41 งานจ้างเหมาบริการ ดูแล
บ ารุงรักษาสนามหญา้ 
สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน (สป.) 

229,950.00 76,860.00 115,290.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

42 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานคนงาน
ทั่วไป (สป.) 

114,975.00 0.00 46,415.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

43 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล (สป.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

44 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(สป.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

45 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน (สป.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

46 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานนักจดัการ
งานท่ัวไป (สป.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

47 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ขับรถยนต์ (สป.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
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48 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ (สป.) 

50,000.00 32,500.00 17,500.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ (สป.) 
150,000.00 40,653.00 19,347.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

50 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(สป.) 

200,000.00 0.00 40,000.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

51 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (สป.) 

105,630.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

52 โครงการจดัท าสื่อประชา 
สัมพันธ์องค์การบรหิารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (สป.) 

15,311.00 12,565.00 2,746.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

53 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจ าปี 2563 
(กค.)  

40,000.00 26,180.27 13,819.73 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

54 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(สป.) 

50,000.00 27,664.61 22,335.39 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
55 งานจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ (กค.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

56 งานจ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์การช าระภาษี 
(กค.) 

20,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

57 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กค.) 

50,000.00 0.00 10,000.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
58 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ (กค.) 
100,000.00 12,800.00 37,200.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

59 โครงการส ารวจและน าเข้า
ข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน (กค.) 

300,000.00 290,000.00 10,000.00 
โอนงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการ 

60 งานจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน (สป.) 

96,000.00 32,000.00 48,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
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61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ศพด.) 

15,000.00 9,000.00 6,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

(งานไฟฟ้า)  
100,000.00 0.00 50,000.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

63 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ขับรถบรรทุกขยะ (กช.) 

130,080.00 0.00 1,080.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

64 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ประจ ารถบรรทุกขยะ (กช.) 

344,925.00 0.00 4,925.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

65 งานจ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอย 
(กช.) 

10,163,600.00 0.00 10,163,600.00 
โอนงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการ 

66 งานตรวจสอบคณุภาพน้ า
อุปโภค-บริโภค ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน (กช.) 

44,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

67 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ธุรการ (กช.) 

108,000.00 36,000.00 54,000.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

68 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กช.) 

40,000.00 32,136.00 7,864.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
69 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

(กช.) 
30,000.00 14,596.00 15,404.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

70 
วัสดุส านักงาน (สป.) 40,000.00 16,149.00 23,851.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

71 
วัสดุงานบ้านงานครัว (สป.)  20,000.00 2,595.00 17,405.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

72 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สป.) 

220,000.00 52,936.90 74,609.20 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
73 

วัสดุคอมพิวเตอร ์(สป.) 30,000.00 12,400.00 17,600.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
74 

วัสดุส านักงาน (ศพด.) 25,000.00 0.00 15,000.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
75 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 646,599.00 151,402.00 115,226.50 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
76 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) 10,000.00 8,217.60 1,782.40 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
77 

วัสดุงานบ้านงานครัว (กช.)  500,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
78 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(สป.) 
50,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

79 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กช.) 

50,000.00 0.00 30,000.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
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80 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กช.) 

18,894.44 1,033.60 17,860.80 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
81 

ค่าไฟฟ้า (สป.) 300,000.00 66,744.69 133,255.31 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
82 

ค่าบริการโทรศัพท ์(สป.) 12,000.00 1,489.44 10,510.56 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
83 

ค่าบริการไปรษณีย ์(สป.) 20,000.00 2,153.98 17,846.02 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
84 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม (สป.) 
100,000.00 23,529.30 36,470.70 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

85 
ค่าบริการไปรษณีย์ (กค.) 10,000.00 6,652.00 3,348.00 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

86 
ค่าไฟฟ้า (ศพด.) 60,000.00 16,650.98 43,349.02 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

87 
ค่าไฟฟ้า (สถานีสูบน้ า) 600,000.00 184,749.78 115,250.22 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

88 
ค่าไฟฟ้า (บ่อขยะ) 200,000.00 0.00 200,000.00 

โอนงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการ 

89 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 123 x 67 x 75.3 
ซม. (สป.) 

5,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

90 เก้าอี้ส านักงาน ขนาด 91 x 
47 x 69 x 60 ซม. (สป.) 

3,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
91 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 

118.5 x 40.7 x 88 ซม. 
(สป.) 

16,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

92 พัดลมโคจร ใบพัดขนาด 18 
นิ้ว (สป.) 

24,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
93 โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด ก.45 

x ย.180 x ส.75 ซม. (สป.) 
18,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

94 เก้าอี้พลาสติค ขนาด ก.480 x 
ย.510 x ส.810 มม. (สป.) 

45,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
95 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2000 ซีซ ี(สป.) 

652,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

96 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) (สป.) 

30,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

97 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(สป.) 

8,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
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98 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบ
กระจก ทรงสูงขนาด 90x 45 
x 185 ซม. (กค.) 

6,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

99 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 
118.5 x 40.7 x 88 ซม. 
(กค.) 

5,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

100 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 
40000 บีทียู (กค.) 

51,200.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

101 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) (กค.) 

30,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

102 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(กค.) 

8,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

103 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบ
กระจก ทรงสูงขนาด 91.4 x 
45.7 x 183 ซม. (กช.) 

13,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

104 เก้าอี้ส านักงาน ขนาด 58 (W) 
x 60 (D) x 90 (H) ซม. (กช.) 

7,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
105 เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(กช.) 

8,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

รวม 35,440,657.44 6,810,065.15 17,932,357.85  
   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณสายชมรมหิน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

496,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยไร่เอดริน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้าน 
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

500,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณซอยฝายเก็บน้ าตรอก
มะตูม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

493,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน 
นางน้ าฝน ภูโต (ต่อจากเดมิ)  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

500,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

5 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก
ประปา บรเิวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(กช.) 

296,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง) (กช.) 

17,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
(กช.) 

249,040.00 249,039.29 0.71 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงาม 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

112,370.00 112,368.19 1.81 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

126,470.00 126,468.65 1.35 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

73,890.00 73,886.71 3.29 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยบ้านนายน้ าวน  
หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้าน 
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

47,965.00 47,964.89 0.11 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

12 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 0.00 0.00 

โอนงบประมาณ 
ไปด าเนินการอื่นๆ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาง
ชลรส  ค านาค หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน(กช.) 

500,000.00 498,000.00 2,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยระเบยีง
ดาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 
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15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
สมบูรณ์  แสงทวีป หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(กช.) 

237,000.00 235,500.00 1,500.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยห้วยยาย
เตียง  (ต่อจากทางเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านจอก ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

215,000.00 214,000.00 1,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยไร่มาลัย
พัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
วิเชียร  โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(กช.) 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
สมเนตร  ศรีเหรา หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

401,000.00 400,000.00 1,000.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณซอยสระน้ าบ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (กช.) 

159,000.00 157,500.00 1,500.00 
จ่ายเงิน 

ทุนส ารองสะสม 

รวม 6,023,735.00 3,611,727.73 10,007.27  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2563 (สป.) 

82,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2563) (สป.) 

254,800.00 139,080.00 97,720.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 (สป.) 

100,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
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4 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง ประจ าปี 2562 (สป.) 

150,000.00 150,000.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
5 โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต์ ส าราญสุข ประจ าปี 
2563 (สป.) 

150,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ประจ าปี 
2563) (สป.) 

1,064,000.00 501,200.00 62,800.00 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

7 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ  
เนตรนาร ี(สป.) 

100,000.00 0.00 0.00 
โอนงบประมาณ 

ไปด าเนินการอื่นๆ 
รวม 1,900,800.00 790,280.00 160,520.00  

 
 
 

 

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 

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

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ภาพถ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยอินเลิฟ 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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ภาพถ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงาม   

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพถ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1)   

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพถ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2)   

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพถ่ายโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณบ้านนายวน  หนูขาว   

หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางชลรส   ค านาค 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 1    หน้า 28 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยระเบียงดาว 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายสมบูรณ์  แสงทวีป   

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยห้วยยายเตียง (ต่อจากเดิม) 

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยไร่มาลัยพัฒนา 

หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายวิเชียร  โพธิ์ทอง 

หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 1    หน้า 33 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายสมเนตร  ศรีเหรา 

หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยสระน้ าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 


