
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

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

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนแก่งเสี้ยน จึงขอประกาศผลการด าเนิน 
งานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ 
“ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 

ข. พันธกิจ 
1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึ ง โดยควบคุมให้และมี

ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
    2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
     3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
     4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความม่ันคงทางสังคม 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  
     5. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพใน
การรว่มคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     6. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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     7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น  
     8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้
ประชาชนมีความตระหนักและจิตส 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 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
2. การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
1. ฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 

 3. การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้อง 
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ง. การวางแผน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-
2562)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  เมื่อวันที่ 24  
พฤษภาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
          

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 305,000.00 15 2,420,000.00 15 2,420,000.00 

ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 16,830,000.00 17 17,318,000.00 17 17,318,000.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

23 12,918,000.00 26 26,485,000.01 26 26,485,000.00 

ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

78 16,732,100.00 71 11,443,000.00 70 11,413,000.00 

ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

76 107,437,505.00 69 118,322,500.00 69 114,902,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

28 4,152,160.00 11 3,350,000.00 11 3,350,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

1 35,000.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 231 158,409,765.00 209 179,338,500.00 208 175,888,500.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ด้านการพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการพฒันาการ เกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรม ชาติและ…

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ
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ด้านการพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการพฒันาการ เกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 148 โครงการ งบประมาณ 22,839,865  
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้       
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 10 127,000.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 330,200.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 8 6,168,100.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 74 5,884,880.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 22 6,366,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 28 3,928,185.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 35,000.00 

รวม 148 22,839,865.00 

 
 

 
 

                             แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                                เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพฒันา…

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

โครงการ

โครงการ



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 6 

 

 
                               แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                               เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุกีฬามอบให้แก่
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ของ อบต.
แก่งเส้ียน ตามรายละเอียด
และรายการของ อบต.    
แก่งเส้ียน 

หมู่บ้านภายในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  

2. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอาย ุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 ๑.เพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอาย ุถ่ายทอด
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่  
๒.เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน   

3. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันโรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.00 เพื่อฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน
โรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน    

4. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่             
อบต.แก่งเส้ียน  

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม
ต่างๆ ในพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน   

5. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน

โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติของอาสาสมัคร

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพฒันา…

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สาธารณสุข (อสม.) ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมู่บ้านในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน   

6. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยใหก้ับประชาชนใน
พื้นที่ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่  

ช่วงเทศกาลส าคัญ  

7 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัภยัและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน
ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  

8 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่
ใจไม่พึ่งพายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้เยาวชน/นกัเรียนก่อนวัย
เส่ียงได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภยัของยาเสพติด 

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๖  
โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน   

9 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยใหก้ับประชาชนใน
พื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ช่วงเทศกาลส าคัญ 

10 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตคน
พิการและ  
ทุพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตคน
พิการและทพุลภาพในการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
และรู้คุณค่าของตนเอง 

ที่อยู่อาศัยของคน
พิการ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  

11 ด้านการ
พัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การปลูก 
หญ้าแฝกตามโครงการแนว
พระราชด าริฯ ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 ๑.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  
 
๒.เพื่อเป็นการสนองแนวพระ
ราชดาริในการด าเนินงาน
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ าและ
สภาพแวดล้อม     

เกษตกร/
ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  

12 ด้านการ
พัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนคนรัก
สุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,700.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เห็นความ ส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม  และ
ประหยัดพลังงาน 

ผู้บริหาร , ส.อบต. 
, เจ้าหน้าที,่ ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

13 ด้านการ
พัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,500.00 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด
ความรู้และความเขา้ใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรในเขต
พื้นที่ อบต.      
แก่งเส้ียน 
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14 ด้านการ
พัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้
และวัชพืช บริเวณคลองส่ง
น้ าสถานีสูบน้ าบ้านท่า
ดินสอพอง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจ้างเหมาตัดต้นไม้และ
วัชพืชบริเวณสถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ ๗   

บริเวณสถานีสูบ
น้ าบ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ที่ ๗  

15 ด้านการ
พัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สมทบค่ากระแสไฟฟ้า
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้
น้ า 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟา้
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ 

สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านทา่
ดินสอพอง หมู่ที่ 
๗ 

16 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง  
และเงิน
อุดหนุน 

4,827,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ผู้สูงอาย ุในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน  

17 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  รายได้ 
จัดเก็บเอง  
และเงิน
อุดหนุน 

1,180,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้
พิการและเพือ่ให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

คนพิการ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

18 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง  
และเงิน
อุดหนุน 

35,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์และเพือ่ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส ์  
ในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน  
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน  

19 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย 
ใส่ใจผู้ด้อย โอกาสและคน
ไร้ที่พึ่ง  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงวยั 
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 

ผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง ในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

20 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการรับลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

7,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอาย ุและคน
พิการ  ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  

21 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้ เลือดออก 
ประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ.2560   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อป้องกันและหยุดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขต
พื้นที่  อบต. 
แก่งเส้ียน  

22 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการประชาสัมพันธ์
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2,000.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จกัวธิีใช้
บริการตลอดจนเข้าใจขั้นตอน
และกระบวนการการท างาน
ของระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

23 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการดูแล คุ้มครอง 
ช่วยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,000.00 เพื่อประสานงานการ
ช่วยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที ่ให้ได้รับการ
ดูแลและคุ้มครองจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที ่
อบต.แก่งเส้ียน  

24 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล แก่ง

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

105,020.00 เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน และ
พัฒนาองค์กรให้แก่บุคลากร
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  
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พัฒนา
บุคลากร 

เส้ียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

25 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

6,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

26 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ ์ อบต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

98,000.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

27 ด้านการพัฒนา
ประสทิธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อติดต้ังเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน  ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน  

บริเวณภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4, 
5, 6, 7 
ต.แก่งเส้ียน  

28 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการแก่งเส้ียน
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ
ชุมชน (Kaengsian  Wi-Fi 
City) ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

577,800.00 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเยาวชนและ
ประชาชน 

บริเวณภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4, 
5, 6, 7  ต.แก่ง
เส้ียน  

29 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธก์ารช าระ
ภาษ ีอบต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การช าระภาษ ีของ อบต.แก่ง
เส้ียน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

30 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,000.00 เพื่อให้การพัฒนา อบต.  
มีทิศทางที่แน่นอนและการ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

31 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการการ
ประชาสัมพันธก์ารป้องกัน
การทุจริต ประจ าป ี
2560   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานส่วน
ท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน 

32 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจ้างหน่วยงาน
หรือสถาบันภายนอกที่เป็น
กลางมาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนของ 
อบต. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจา้ง
หน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกที่เป็นกลางมา
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บรกิาร
ประชาชนของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 

33 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือการจา้งองค์กร

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่างๆ ของศูนย์

อปท. ในเขต
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุร ี
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บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีจังหวัด
กาญจนบุร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อมูลข่าวสารการซ้ือจา้ง 
อปท. ระดับอ าเภอ  

34 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดเก็บรายได้และส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะวธิีการ
ท างานด้านการจัดเก็บรายได้
ให้สามารถปฏบิัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  

ผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษ ี
ผู้ประกอบการ 
ผู้น าชุมชน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

35 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดเก็บแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที่ 1 การเตรียมการ
และการจัดท าแผนที่แม่บท 
(ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ อบต.แก่งเส้ียน มีแผน
แม่บทที่มีรายละเอยีดตาม
ข้อมูลจากส านักงานที่ดิน ที่
สามารถน าไปใช้กับโปรแกรม 
LTAX 3000 ได ้

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ครอบคลุมพื้นที่ 
บ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 ต.แก่ง
เส้ียน  

36 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการเลือกตั้งของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

37 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง   
การบริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

38,260.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้าง 

กองทุน
ประกันสังคม 

38 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

39 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

40 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ  ส านักปลัด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

292,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าก าจัดสิ่งปฏกิูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร ่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจา้ง
แรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา      
ซ่ึงบริการของ  
อบต.แก่งเส้ียน   
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41 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เล้ียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ค่าใช้จ่ายพธิีเปิดอาคารตา่งๆ 
ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา รัฐ
พิธี ฯลฯ ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
การรับรองและพธิี
การ ของ อบต. 
แก่งเส้ียน 

42 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
ส านักปลัด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ ของ อบต.
แก่งเส้ียน  

43 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน (ส านัก
ปลัด)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

44 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

85,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

ค่าวัสดุส านักงาน
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน 

45 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

55,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

ค่าวัสดุส านักงาน
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน 

46 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุส านักงาน
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน 

47 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน (กอง
คลัง)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

48 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน (กอง
ช่าง)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

850,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

49 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุของ อบต.แก่งเส้ียน  

ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุของ อบต.
แก่งเส้ียน 
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บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

50 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครวั ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัวของ อบต.       
แก่งเส้ียน 

51 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุก่อสร้าง   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน 

52 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุยานพาหนะ และ
ขนส่ง   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่งของ อบต.      
แก่งเส้ียน 

53 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น                ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

54 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์                     
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

55 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

56 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

57 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ที่สาธารณะ  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ ที่
สาธารณะที่อยู่ใน
ความดูแล
รับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเส้ียน 

58 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ

ค่าบริการโทรศัพท ์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน  

ค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐาน ค่า
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การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

 
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  
 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 
ฯลฯ  ของ อบต.
แก่งเส้ียน 

59 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการไปรษณีย ์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบ GFMIS ฯลฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์  ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

60 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการไปรษณีย ์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบ GFMIS ฯลฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์  ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

61 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

35,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ของ อบต.
แก่งเส้ียน 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
การใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ของ  
อบต.แก่งเส้ียน 

62 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่า Server (รายปี) 
ของ WWW. 
Kaengsian.go.th 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า Server 
(รายปี) ของ 
WWW.Kaengsian.go.th 

ค่าเช่า Server 
เว็บไซต์ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

63 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก ขนาด 118.5 
&#215; 40.7 &#215; 
88 ซม. (ราคาตามท้องถิ่น)  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

64 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,700.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้
เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก 
ขนาด 91.2 &#215; 40.5 
&#215; 87.4 ซม.(ราคา
ตามท้องถิ่น)    

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

65 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

21,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 
บีทียู พร้อมติดตั้ง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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66 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

153,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู     
พร้อมติดตั้ง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

67 ด้านการพัฒนา
ประสทิธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานระ
มวลผล    แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว้) 
พร้อมอุปกรณ์ (ราคาตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

68 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งาน    ประมวลผล (ราคา
ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

69 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึ (Inkjet)(พิมพ์สี/
ขาวด า)(ราคาตามหลกัเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

70 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองคลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้
เอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) 
ขนาด 118.5 &#215; 
40.7 &#215; 88 ซม. ซม. 
(ราคาตามท้องถิ่น) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

71 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองคลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ตู้
เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 
91.6 &#215; 45.7  
&#215; 183 ซม. (ราคา
ตามท้องถิ่น)         

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

72 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองคลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,700.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้
เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก 
ขนาด 91.2 &#215; 40.5 
&#215; 87.4 ซม.(ราคา
ตามท้องถิ่น)   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

73 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
กองคลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
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การเมือง  การ
บริหารการ
พฒันา
บุคลากร 

งาน    ประมวลผล (ราคา
ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)   

74 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองช่าง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

16,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้
เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 
118.5 &#215;     40.7 
&#215; 88 ซม. (ราคาตาม
ท้องถิ่น)   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

75 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองช่าง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสาร ๑๐ ลิ้นชัก ขนาด 
๓๗๕ &#215;    ๔๕๗ 
&#215; ๙๓๓ มม. (ราคา
ตามท้องถิ่น)   
 
  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

76 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
กองช่าง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer)ส าหรับ
กระดาษ A๓ (พิมพ์สี/ขาวด า)
(ราคาตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

77 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

งานบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของ อบต.
แก่งเส้ียน 

78 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แก่งเส้ียนได้
ก่อให้เกิด ความเสียหาย    

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ใน
กรณีรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วน
ราชการ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

79 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาท าความ
สะอาด บริเวณที่ท าการ 
อบต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,600.00 เพื่อจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารที่ท าการ สิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้บริเวณที่ท าการ 
อบต.แก่งเส้ียนเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 

80 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ

งานจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,600.00 เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้
และสวนหย่อมบริเวณ ที่ท า
การ อบต.แก่งเส้ียน ให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
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พัฒนา
บุคลากร 

81 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป รายได้ 
จัดเก็บเอง 

162,000.00 เพื่อจ้างเหมาคนงานทั่วไปใน
การปฏิบัติงานทัว่ไปส าหรับ
กิจการของ อบต.แก่งเส้ียน
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

82 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่
บันทึกข้อมูล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการ
งานบันทึกข้อมูลของส านกั
ปลัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

83 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงาน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที ่
 
ในการจัดเก็บรายได้และ
บริการประชาชน 

พนักงานจ้าง 

84 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพือ่จ้างเหมาคนงานทั่วไปใน
การปฏิบัติงานธุรการ และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

85 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ส าหรับบริการประชาชน
บริเวณที่ท าการ อบต.     
แก่งเส้ียน และทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๕ บา้นถ้ าขุนไกร  

ประชาชนทั่วไป 
ในเขต อบต.      
แก่งเส้ียน    

86 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ีด าเนินตาม
โครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี  

87 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนส านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินตามโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี

88 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

เงินส ารองจ่าย  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย 
และเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น รายละเอยีดดังนี้ 
1. ส านักปลัด 100,000 

ประชาชนผู้
ประสบเหตุ      
สาธารณภยัในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน   
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บาท 
2.กองช่าง 100,000 บาท 

89 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
กองคลัง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าเช่า    
ที่พัก ค่าพาหนะ  ฯลฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าใช้จ่ายเกีย่ว 
เนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

90 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
กองช่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าเช่า    
ที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าใช้จ่ายเกีย่ว 
เนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

91 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
กองคลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ เก้าอี้
ส านักงานแบบลอ้เลื่อนพิงสูง 
(ราคาตามท้องถิ่น)   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

92 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาผู้ช่วย เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการ
งานบันทึกข้อมูลของส านกั
ปลัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

93 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

งานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ (ชุดใหญ่)  บริเวณ
หน้า อบต. แก่งเส้ียน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก       
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุร ี  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ(ชุดใหญ่) บริเวณหน้า 
อบต.แก่งเส้ียน ส าหรับการ
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  

ปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรต ิ(ชุด
ใหญ่) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 089 
57 0001 
บริเวณหน้า อบต.
แก่งเส้ียน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเส้ียน  
อ.เมือง  
จ.กาญจนบุร ีตาม
แบบรูปและราย 
การละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 ชุด  

94 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  (เครื่อง
ตัดหญ้าแบบขอ้แข็ง)     

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง 
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   

95 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว (เครื่อง
ตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจกัรยาน ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เครื่องตัด
หญ้าแบบลอ้
จักรยาน ตาม
บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   
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96 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัด
สะอาด?ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

84,600.00 1. เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกบัชุมชน 
หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด 
ฯลฯ   
2. เพื่อให้มีการคัดแยกและ
กระบวนการในการจัดการ
ขยะอินทรยี์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทัว่ไป เพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวชุมชน 
ตัวแทนครัวเรือน 
และนักเรียน ใน
เขตพื้นที่ อบต.      
แก่งเส้ียน จ านวน 
4 หมู่บ้าน  

97 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ระมวลผล แบบที ่2 จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานระ
มวลผล แบบที ่2 (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อม
อุปกรณ์  (ราคาตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานระมวล
ผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๘.๕ นิ้ว) พร้อม
อุปกรณ์  (ราคา
ตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

98 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
4, 5, 6, 7 ต.แก่งเส้ียน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณภายใน
หมู่บ้าน ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 

99 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ
ถนนลูกรัง  หมู่ที่ 4  บ้าน
หนองสองตอน เช่ือม  
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

480,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. 
หนา 0.30 ม.หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.
ม.บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
เช่ือมหมู่ที่ 6 ต.แก่งเส้ียน
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 
6 ต.แก่งเส้ียน 

100 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด
บริเวณสายหนองไผ่ล้อม  
หมู่ที่ 4  ถึงบ้านล าห้วย  
หมู่ที่ 6  ต.แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

489,500.00 เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
บริเวณสายหนองไผ่ล้อม หมู่ที ่
4  ถึงบ้านล าห้วย หมู่ที่ 6  ต.
แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.         
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณสายหนอง
ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านล าห้วย  
หมู่ที่ 6  
 ต.แก่งเส้ียน 

101 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนซอย

เงินอุดหนุน
แบบมี

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว บริเวณ
ถนนซอยบ้านแฝด หมู่ที่ 4 

บริเวณถนนซอย
บ้านแฝด หมู่ที่ 4 
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สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

บ้านแฝด หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน  

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

บ้านหนองสองตอน ต.แก่ง
เส้ียน 205 เมตร  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน  

102 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
ซอยบ้าน พ.อ.โพยม กอ้น
ทรัพย์ หมู่ที ่4 บ้านหนอง
สองตอน  ต.แก่งเส้ียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

172,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.30 เมตร บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อนทรัพย ์หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่ง
เส้ียน (ตามแบบรูปและราย 
การละเอียดของ อบต.       
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อน
ทรัพย์ หมู่ที ่4  
บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน 

103 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนก 
ประสงค์ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

145,000.00 เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หนา 
10 ซม. ใช้พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 377 ตร.ม.
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร ม.4 (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุน
ไกร หมู่ที่ 4            
บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเส้ียน 

104 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาง
ดวงพร  พรมจันทร์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

496,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 210 ม.หนา 0.15 
ม. พร้อมฝังท่อ คสล.ขนาด 
&#216; 0.80 ม.จ านวน 8 
ท่อน จ านวน 2 จุด บริเวณ
ซอยบ้านนางดวงพร พรม
จันทร์ ม.5 (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน
นางดวงพร  พรม
จันทร์ หมู่ที่ 5           
บ้านหนองจอก     
ต.แก่งเส้ียน 

105 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

497,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณ
ซอยเขาคอก หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเส้ียน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณซอยเขา
คอก  หมู่ที่ 5          
บ้านหนองจอก    
ต.แก่งเส้ียน 

106 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอยบ้าน
นายสุริยา ฝาชยัภูม ิ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน  

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณ
ซอยบ้านนายสุริยา ฝาชยัภูม ิ
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.          
แก่งเส้ียน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน
นายสุริยา ฝา
ชัยภูมิ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน  
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107 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  บริเวณ
ซอยยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม           
ต.แก่งเส้ียน  

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
จ านวน 2 ช่วง รวมปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.
ม.บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.
แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.         
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน
นางศรีนวล ถึง
ซอยยิ้มใหญ่หลวง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน  

108 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอยบ้าน
นายชั้ว เรือนทอง ถึงบ้าน
นางประคอง คุ้มเสา  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณ
ซอยบ้านนายชั้ว เรือนทอง ถึง
บ้านนางประคอง คุ้มเสา หมู่
ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่ง
เส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน
นายชั้ว เรือนทอง 
ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน 

109 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ านวย ฉ่ ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์
และเงินสะสม 

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณ
ถนนสายบา้นสารวัตรอ านวย 
ฉ่ ามะนา หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย
บ้านสารวัตร
อ านวย ฉ่ ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

110 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

148,500.00 เพื่อก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ขนาด &#216; 
0.60 เมตร (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 

บริเวณสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ ๗ 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

111 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์บริเวณสนาม
กีฬาบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7  ต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าสปอร์ต
ไลท์ บริเวณสนามกีฬาบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณสนามกีฬา
บ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7           
บ้านท่าดินสอพอง           
ต.แก่งเส้ียน 

112 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 
อบต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.แก่งเส้ียน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณที่ท าการ  
อบต.แก่งเส้ียน  
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113 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
บ้านหนองสองตอน   
หมู่ที่ 4 ต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุน
ไกร  

114 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงศาลา เอนก 
ประสงค์ (SML) บ้าน 
หนองสองตอน  หมู่ที่ 4 
ต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

274,500.00 เพื่อปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ (SML) ขนาด
กว้าง 12 เมตร  ยาว 6 เมตร 
บริเวณบ้านหนองสองตอน 
หมู่ที่ 4 ต.แก่งเส้ียน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณศาลา
เอนกประสงค์ 
(SML) บ้านหนอง
สองตอน  หมู่ที่ 4 
ต.แก่งเส้ียน 

115 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล
บริเวณข้างบ้านนายถวิล 
ยอดแกว้ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

175,500.00 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนจัดหาแหล่งน้ าใน
การอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรให้แก่ราษฎรในเขต
พื้นที่ อบต.แก่งเส้ียน อยา่ง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
ตลอดจนมีน้ าใช้อยา่งทั่วถึง
และคุ้มค่า   

เจาะบ่อบาดาล
บริเวณข้างบ้าน
นายถวิล ยอดแกว้ 
หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน ขนาด 
&#216; 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 
13.5 มอก.17-
2532)  ลึก 43 - 
100 เมตร หรือ
จนกวา่จะได้น้ าใช้
ในเกณฑ์ดี 
ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีด
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

116 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางไข ่ ณ 
รังสี หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเส้ียน  
  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

314,000.00 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอย
บ้านนางไข่  ณ 
รังสี  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 560 
ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและ
รายการละเอยีด
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชา 
สัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย 
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117 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างโรงเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน  บริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์ (SML)  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

31,500.00 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
อินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป 
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนที่ต้องน าไปก าจัดลดลง 
ชุมชนสะอาดและนา่อยู ่

ก่อสร้างโรงเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ 
(SML)  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน   
ขนาดกวา้ง 2 
เมตร ยาว 2.60 
เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
5.20 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีด
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน     

118 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงโรงเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,000.00 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
อินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป 
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนที่ต้องน าไปก าจัดลดลง 
ชุมชนสะอาดและนา่อยู ่

ปรับปรุงโรงเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
บริเวณศาลาอเนก 
ประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน ตาม
แบบรูปและ
รายการละเอยีด
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน     

119 ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงโรงเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,000.00 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
อินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป 
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนที่ต้องน าไปก าจัดลดลง 
ชุมชนสะอาดและนา่อยู ่

ปรับปรุงโรงเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
บริเวณศาลาอเนก 
ประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน ตาม
แบบรูปและ
รายการละเอยีด
ของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

120 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการการศึกษาก้าวไกล 
ท้องถิ่นไทยพัฒนา 
ประจ าป ี2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่เด็กในพื้นที ่ 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่า
ครองชีพให้แก่ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 
และเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

121 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้สู่โลกกวา้ง ปลูกฝัง
ความรักในครอบครัว 
ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

65,000.00 1. เพื่อให้เด็กได้ศึกษา มี
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัวและรักการ
เรียนรู ้

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และคณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 
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122 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์
ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 1. เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินยั ปลกูฝังการเล่น
กีฬา 
2. เพื่อให้เด็กท ากจิกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อยา่ง
สนุกสนาน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  
คณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

123 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

110,500.00 1. เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของ ศพด.ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร  

124 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

510,000.00 เพื่ออุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

ครูผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดถ้ าขุนไกร 

125 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

142,680.00 เพื่ออุดหนุนค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดถ้ าขุนไกร  

126 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,260.00 เพื่ออุดหนุนเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดถ้ าขุนไกร  

127 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,325.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ขุนไกร 

จ่ายเงินสมทบ
กองทุนฯ  

128 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  (2 
ภาคเรียนการศึกษา) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

124,560.00 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่ม ส าหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร (2 ภาค
เรียนการศึกษา) 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร  

129 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  
(นม) ส าหรับรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน (2 ภาค
เรียนการศึกษา) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

536,540.00 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่ม ส าหรับรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน (2 ภาคเรียน
การศึกษา) 

เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  

130 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ขุนไกร (2 ภาคเรียน
การศึกษา)  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

318,500.00 เพื่อจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร (2 
ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร  



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 24 

 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

131 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  (2 ภาค
เรียนการศึกษา) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,120,000.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน (2 ภาค
เรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  

132 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนโครงการจัดกีฬา
สีภายในโรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

นักเรียนชั้น
อนุบาลศึกษา ปีที่ 
1  ถึงมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ของ
โรงเรียน บ้าน
หนองสองตอน 

133 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวันแม่แห่งชาต ิ
ประจ าป ี2560  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 1. เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดง
ความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้
มีพระคุณ 
2. เพื่อให้แม่และลกูได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและแสดง
ความรักต่อกัน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และคณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

134 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
ประจ าป ี2560  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 1. เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดง
ความรักความกตัญญูต่อพ่อผู้
มีพระคุณ 
2. เพื่อให้พ่อและลูกได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและแสดง
ความรักต่อกัน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และคณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

135 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์
และตกแต่งเทียนพรรษา 
ประจ าป ี2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,200.00 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้
ในการประดิษฐ์ตกแต่งเทียน
พรรษา 
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมให้สืบทอด 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
ในเขต  อบต. 
แก่งเส้ียน   

136 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธว์ัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ าป ี
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,600.00 1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร , ส.อบต. 
และเจ้าหนา้ที่ 
อบต.แก่งเส้ียน   

137 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าป ี
2559 

  0.00 1. เพื่ออนุรักษแ์ละสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
2. เพื่อความสามัคคีในชุมชน 
โดยร่วมแรงร่วมใจกันจัด
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร, ส.
อบต., จนท.อบต., 
ผู้น า, ผู้สูงอาย,ุ 
เยาวชน และ
ประชาชน  

138 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวันวิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลโลก ประจ าปี 
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐตระหนักถึงความ ส าคัญใน
วันวิสาขบูชา 
2.เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง

คณะผูบ้ริหาร, ส.
อบต., พนักงาน
ส่วนต าบล,  
ประชาชน, 
เยาวชน เด็กเล็ก
และคณะครู ศูนย์
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คุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหนา้ที ่

พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

139 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวันมาฆบูชา 
ประจ าป ี2560  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,000.00 1.เพือ่ด ารงไว้ซ่ึงประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามและสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา 
2.เพื่อเสริมสร้าง ปลุกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
ครู 

เด็กเล็ก และคณะ
ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร  

140 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแห่เทียนพรรษา
พาเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ประจ าป ี2560  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์และ
ตกแต่งเทียนพรรษา 
2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
รู้จักการอนุรกัษ์ลปวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 

เด็กเล็ก และคณะ
ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร  

141 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสงกรานต์ไทย
ห่วงใยผู้สูงอาย ุประจ าปี 
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

127,800.00 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณสีงกรานต์ 

ผู้สูงอายุในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

142 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕ 
พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน 
และประชาชนได้ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระราชินี
และพระคุณแม ่
 
 

ส่วนราชการ 
เอกชน  และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

143 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน 
และประชาชนได้ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ฯ และพระคุณพ่อ 
 
 

ส่วนราชการ 
เอกชน  และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  

144 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย ์“องค์พ่อ
หลวง” ของปวงไทย  เสด็จ
สู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่น
ไทยน้อมร าลึก ในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบ นิรันดร ์

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

190,720.00 เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความอาลยัต่อพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 

145 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ จัดท าสติ๊กเกอร์
ซีทรู ติดกระจกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อป้องกันแสงแดดและ
ความร้อนส าหรับเด็กและ
ครูผู้สอนและเพื่อป้องกันวัสดุ
อุปกรณ์เส่ือม สภาพก่อนเวลา
อันควร 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

146 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม

โครงการฝึกอบรมท า 
“ดอกไม้นี้เพื่อพ่อ” ถวาย
อาลัยแดพ่ระบาทสมเด็จ

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

43,000.00 เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน 
และประชาชนได้
เทิดพระเกียรต ิแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

ส่วนราชการ 
เอกชน  และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
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ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

พระปรมินทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช  

พระปรมินทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9    

147 ด้านการพัฒนา
ระบบ
การศึกษา  
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช “ดอกดาวเรืองรวมใจ 
ถวายพ่อหลวง”   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

56,500.00 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลัง
ของราษฎรแสดงความ
จงรักภักดีและเทิดพระเกยีรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในวโรกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษาครบ 
85 ปี 

การปลูกดอก
ดาวเรืองให้บาน
สะพรั่งทั้งต าบล 

148 ด้านการพัฒนา
ระบบการ
บริหารและ
การจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาเยาวชนและกลุ่ม
สตรี ประจ าป ี พ.ศ.2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

35,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ
กลุ่มสตรีต าบล     แก่งเส้ียน 
มีทักษะความรู ้สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ครัวเรือน บนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชน และกลุ่ม
สตรี  ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน  

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 104 โครงการ  จ านวนเงิน 17,946,977.68 บาท     
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 104 โครงการ จ านวนเงิน 17,946,936.88 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 5 62,308.00 5 62,308.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 13,535.00 2 13,535.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 5 5,946,725.00 5 5,946,725.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

55 3,578,777.78 55 3,578,677.78 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 5,436,500.00 20 5,436,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

16 2,874,131.90 16 2,874,191.10 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 35,000.00 1 35,000.00 

รวม 104 17,946,977.68 104 17,946,936.88 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนินงาน 

1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
คุณค่า ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 500.00 107/2560 15/08/2560 7 

          4,743.00 63/2560 15/08/2560 5 

          1,750.00 108/2560 15/08/2560 7 

          1,200.00 60-03-00261-
5320300-
00014 

18/08/2560 1 

          1,800.00 60-03-00261-
5320300-
00015 

18/08/2560 1 

2 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 325.00 105/2560 15/08/2560 7 

          3,300.00 106/2560 15/08/2560 7 

3 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 8,250.00 60-03-00123-
320300-00003 

22/12/2559 7 

          3,000.00 60-03-00123-
320300-00004 

29/12/2559 7 

          7,800.00 60-03-00123-
320300-00005 

29/12/2559 7 

4 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัย
แก่ประชาชน
ประจ าปี 2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 3,600.00 60-03-00123-
5320300-
00012 

21/08/2560 1 

          5,000.00 110/2560 18/08/2560 7 

          900.00 64/2560 17/08/2560 5 

          490.00 109/2560 17/08/2560 7 

5 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์ 
ปี พ.ศ.2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 3,000.00 60-03-00123-
5320300-
00006 

11/04/2560 7 

          8,250.00 60-03-00123-
5320300-
00007 

07/04/2560 7 

          8,400.00 60-03-00123-
5320300-
00008 

12/04/2560 7 
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6 ด้านการพัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการรณรงค์
การปลกูหญ้าแฝก
ตามโครงการแนว
พระราชด าริฯ 
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 585.00 60-03-00321-
5320300-
00007 

03/07/2560 7 

          4,000.00 60-03-00321-
5320300-
00005 

30/06/2560 1 

          3,800.00 60-03-00321-
5320300-
00006 

30/06/2560 1 

7 ด้านการพัฒนาการ 
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริม
การด าเนนิชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,500.00 500.00 102/2560 10/08/2560 7 

          900.00 62/2560 10/08/2560 5 

          3,750.00 103/2560 10/08/2560 7 

8 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4,827,600.00 361,200.00 ค.002/60 01/10/2559 31 

          30,500.00 ค.005/60 01/10/2559 31 

          374,100.00 60-03-00411-
110700-00003 

01/11/2559 30 

          17,000.00 60-03-00411-
110700-00004 

01/11/2559 30 

          372,200.00 60-03-00411-
110700-00005 

01/12/2559 31 

          17,000.00 60-03-00411-
110700-00006 

01/12/2559 31 

          372,900.00 60-03-00411-
110700-00007 

01/01/2560 31 

          13,800.00 60-03-00411-
110700-00008 

01/01/2560 31 

          77,100.00 60-02-00000-
000000-00031 

01/01/2560 30 

          8,200.00 60-02-00000-
000000-00032 

01/01/2560 30 

          370,500.00 60-03-00411-
110700-00009 

01/02/2560 28 

          13,200.00 60-03-00411-
110700-00010 

01/02/2560 28 

          369,700.00 60-03-00411-
110700-00011 

01/03/2560 31 

          12,500.00 60-03-00411-
110700-00012 

01/03/2560 31 

          368,400.00 60-03-00411-
110700-00013 

01/04/2560 30 
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          13,200.00 60-03-00411-
110700-00014 

01/04/2560 30 

          365,300.00 60-03-00411-
5110700-
00015 

01/05/2560 31 

          13,200.00 60-03-00411-
5110700-
00016 

01/05/2560 31 

          365,000.00 60-03-00411-
5110700-
00017 

01/06/2560 30 

          12,000.00 60-03-00411-
5110700-
00018 

01/06/2560 30 

          200.00 60-03-00411-
5110700-
00020 

01/06/2560 30 

          364,600.00 60-03-00411-
5110700-
00021 

01/07/2560 31 

          12,000.00 60-03-00411-
5110700-
00022 

01/07/2560 31 

          363,900.00 60-03-00411-
5110700-
00023 

01/08/2560 31 

          12,000.00 60-03-00411-
5110700-
00024 

01/08/2560 31 

          363,900.00 60-03-00411-
5110700-
00025 

01/09/2560 30 

          12,000.00 60-03-00411-
5110700-
00026 

01/09/2560 30 

9 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,180,000.00 80,000.00 ค.003/60 01/10/2559 31 

          12,000.00 ค.006/60 01/10/2559 31 

          80,000.00 036/60-03-
00411-110800-
00004 

01/11/2559 30 

          6,400.00 60-03-00411-
110800-00005 

01/11/2559 30 

          79,200.00 60-03-00411-
110800-00006 

01/12/2559 31 

          16,000.00 60-03-00411-
110800-00007 

01/12/2559 31 

          86,400.00 6003-00411-
110800-00008 

01/01/2560 31 

          6,400.00 60-03-00411-
110800-00009 

01/01/2560 31 

          89,600.00 60-03-00411-
110800-00010 

01/02/2560 28 
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          4,000.00 60-03-00411-
110800-00011 

01/02/2560 28 

          89,600.00 60-03-00411-
110800-00012 

01/03/2560 31 

          3,200.00 60-03-00411-
110800-00013 

01/03/2560 31 

          92,800.00 60-03-00411-
110800-00014 

01/04/2560 30 

          4,000.00 60-03-00411-
110800-00015 

01/04/2560 30 

          96,000.00 60-03-00411-
5110800-
00016 

01/05/2560 31 

          6,400.00 60-03-00411-
5110800-
00017 

01/05/2560 31 

          93,600.00 60-03-00411-
5110800-
00018 

01/06/2560 30 

          7,200.00 60-03-00411-
5110800-
00019 

01/06/2560 30 

          95,200.00 60-03-00411-
5110800-
00020 

01/07/2560 31 

          7,200.00 60-03-00411-
5110800-
00024 

01/07/2560 31 

          96,000.00 60-03-00411-
5110800-
00022 

01/08/2560 31 

          10,400.00 60-03-00411-
5110800-
00023 

01/08/2560 31 

          100,000.00 60-03-00411-
5110800-
00024 

01/09/2560 30 

          5,600.00 60-03-00411-
5110800-
00025 

01/09/2560 30 

10 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

35,000.00 2,500.00 ค.004/60 01/10/2559 31 

          2,500.00 037/60-03-
00411-110900-
00003 

01/11/2559 30 

          2,500.00 60-03-00411-
110900-00004 

01/12/2559 31 

          2,500.00 60-03-00411-
110900-00005 

01/01/2560 31 

          2,500.00 60-03-00411-
110900-00006 

01/02/2560 28 

          3,500.00 60-03-00411-
110900-00007 

01/03/2560 31 
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          3,000.00 60-03-00411-
110900-00008 

01/04/2560 30 

          3,000.00 60-03-00411-
5110900-
00009 

01/05/2560 31 

          3,000.00 60-03-00411-
5110900-
00010 

01/06/2560 30 

          3,000.00 60-03-00411-
5110900-
00011 

01/07/2560 31 

          3,000.00 0-03-00411-
5110900-
00012 

01/08/2560 31 

          3,000.00 60-03-00411-
5110900-
00013 

01/09/2560 30 

11 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม 

โครงการรับ
ลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

7,500.00 7,368.00 60-03-00231-
320300-00002 

26/10/2559 7 

12 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้ 
เลือดออก ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.
2560   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 37,000.00 60-03-00221-
5320300-
00002 

19/06/2560 5 

          12,057.00 52/2560 23/06/2560 15 

          13,500.00 275/2560 23/06/2560 15 

13 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธ ์ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

98,000.00 960.00 60-03-00111-
320300-00011 

28/11/2559 7 

          375.00 60-03-00111-
320300-00021 

17/01/2560 3 

          3,735.00 60-03-00111-
320300-00026 

24/02/2560 7 

          1,625.00 60-03-00111-
320200-00006 

03/03/2560 5 

          585.00 60-03-00111-
5320300-
00042 

31/03/2560 5 

          50,465.00 96/2560 31/07/2560 7 

          10,000.00 104/2560 10/08/2560 7 

14 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 199,000.00 60-03-00242-
542100000009 

23/06/2560 15 

15 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ

โครงการแก่งเสี้ยน
อินเทอร์เน็ตไร้สาย

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

577,800.00 96,300.00 60-03-00111-
340500-00001 

01/09/2559 61 
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การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อชุมชน 
(Kaengsian  Wi-Fi 
City) ประจ าปี 
2560 

          96,300.00 60-03-00111-
340500-00003 

01/11/2559 61 

          48,150.00 60-03-00111-
340500-00006 

01/02/2560 28 

          48,150.00 60-03-00111-
5340500-
00007 

01/03/2560 31 

          1,605.00 60-03-00111-
5340500-
00012 

01/04/2560 30 

          48,150.00 60-03-00111-
5340500-
00014 

01/01/2560 31 

16 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธก์าร
ช าระภาษี อบต.
แก่งเสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 350.00 60-03-00113-
5320100-
00009 

21/04/2560 7 

17 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการขอรับเงนิ
อุดหนนุศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรอื
การจา้งองคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

45,000.00 9,000.00 041/60-03-
00111-320300-
00001 

01/10/2559 30 

          2,500.00 042/60-03-
00111-320300-
00002 

01/10/2559 30 

          9,000.00 60-03-00111-
320300-00008 

01/11/2559 30 

          2,500.00 60-03-00111-
320300-00009 

01/11/2559 30 

          9,000.00 60-03-00111-
320300-00010 

01/11/2559 30 

          4,200.00 60-02-00000-
000000-00018 

28/11/2559 5 

          2,500.00 60-03-00111-
320300-00017 

01/12/2559 31 

          2,500.00 60-02-00000-
000000-00035 

01/01/2560 31 

          2,500.00 60-02-00000-
000000-00048 

01/02/2560 28 

18 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดเก็บ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที่ 1 การ
เตรียมการและการ

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 1,980.00 115/2560 22/08/2560 7 
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จัดท าแผนที่แม่บท 
(ต่อเนือ่ง) 
ปีงบประมาณ 
2560 

19 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

38,260.00 3,101.00 60-02-00000-
000000-00001 

01/10/2559 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00003 

01/11/2559 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00005 

01/12/2559 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00007 

01/01/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00012 

01/02/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00013 

01/03/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
110300-00015 

01/04/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
5110300-
00017 

01/05/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
5110300-
00020 

01/06/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
5110300-
00022 

01/07/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
5110300-
00024 

01/08/2560 15 

          3,189.00 60-03-00411-
5110300-
00026 

01/09/2560 15 

20 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบ กองทุน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 83,610.00 60-03-00411-
111100-00001 

01/10/2559 90 

21 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.00 150,000.00 60-03-00411-
120100-00001 

01/10/2559 90 

22 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  
ส านักปลัด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

292,000.00 80,000.00 97/2560 31/07/2560 7 

          26,326.00 98/2560 31/07/2560 7 

          35,000.00 100/2560 08/08/2560 7 

          40,600.00 101/2560 08/08/2560 7 
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          80,000.00 119/2560 22/08/2560 11 

23 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพธิี
การ  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 1,500.00 60-03-00111-
320200-00009 

04/03/2560 5 

         1,500.00 60-03-00111-
5320200-
00011 

31/03/2560 1 

24 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(ส านักปลัด)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 4,815.00 60-03-00111-
320400-00001 

01/11/2559 7 

          3,752.49 60-03-00111-
320400-00002 

27/12/2559 7 

          9,343.61 60-03-00111-
320400-00004 

02/02/2560 7 

          14,000.00 60-03-00111-
320400-00005 

15/03/2560 7 

          9,200.00 60-03-00111-
5320400-
00006 

18/04/2560 7 

          5,700.00 60-03-00111-
5320400-
00007 

18/04/2560 7 

          6,331.73 60-03-00111-
5320400-
00008 

12/06/2560 5 

          12,495.03 60-03-00111-
5320400-
00009 

13/06/2560 7 

          20,130.00 92/2560 18/07/2560 7 

25 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านกังาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

85,000.00 12,377.00 60-03-00111-
330100-00001 

06/02/2560 3 

         4,000.00 60-03-00111-
330100-00002 

28/02/2560 5 

         4,940.00 60-03-00111-
330100-00003 

28/02/2560 5 

         6,478.00 60-03-00111-
5330100-
00004 

17/05/2560 5 

         7,000.00 60-03-00111-
5330100-
00005 

14/06/2560 5 

         10,698.00 60-03-00111-
5330100-
00006 

12/07/2560 5 

         21,210.00 71/2560 22/08/2560 5 
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26 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านกังาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

55,000.00 1,000.00 60-03-00113-
330100-00001 

09/12/2559 7 

          8,852.00 60-03-00113-
330100-00003 

06/02/2560 5 

          2,110.00 60-03-00113-
330100-00004 

07/02/2560 3 

          6,777.00 60-03-00113-
5330100-
00005 

12/07/2560 5 

          13,864.00 70/2560 22/08/2560 5 

          1,350.00 118/2560 22/08/2560 7 

          12,856.00 75/2560 21/08/2560 5 

27 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านกังาน   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1,503.00 60-03-00241-
5330100-
00001 

31/03/2560 5 

         1,070.00 60-03-00241-
5330100-
00002 

30/05/2560 5 

         6,254.00 60-03-00241-
5330100-0003 

12/07/2560 5 

28 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(กองคลัง)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 800.00 60-03-00241-
5320400-
00003 

18/04/2560 5 

         2,300.00 60-03-00113-
5320400-
00002 

18/04/2560 7 

29 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(กองช่าง)   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

850,000.00 39,000.00 60-03-00241-
320400-00001 

23/12/2559 7 

          65,000.00 60-03-00241-
320400-00002 

21/02/2560 15 

          800.00 60-03-00113-
5320400-
00001 

18/04/2560 7 

          4,950.00 60-03-00241-
5320400-
00004 

18/04/2560 7 

          1,590.47 60-03-00241-
5320400-
00005 

01/06/2560 15 

          65,000.00 60-03-00241-
5320400-
00006 

23/06/2560 7 

          57,000.00 99/2560 08/08/2560 15 
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          99,000.00 60-03-00241-
5320400-
00008 

22/08/2560 15 

          198,000.00 111/2560 22/08/2560 20 

          87,000.00 112/2560 22/08/2560 15 

30 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 9,977.75 65/2560 22/08/2560 5 

31 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 4,540.00 60-03-00111-
5330300-
00001 

18/04/2560 5 

         600.00 60-03-00111-
5330300-
00002 

12/07/2560 5 

         10,100.00 72/2560 22/08/2560 5 

32 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุกอ่สร้าง   รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 28,965.00 60-03-00111-
5330600-
00001 

07/07/2560 5 

33 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 23,200.00 60-03-00111-
330700-00001 

16/02/2560 7 

34 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิง 
และหล่อลืน่   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 12,561.40 60-03-00111-
330800-00001 

01/10/2559 31 

          12,613.60 60-03-00111-
330800-00002 

01/11/2559 30 

          19,081.90 60-03-00111-
330800-00003 

01/12/2559 31 

          18,151.10 60-03-00111-
330800-00005 

01/01/2560 31 

          14,339.40 60-03-00111-
330800-00006 

01/02/2560 28 

          15,046.20 60-03-00111-
330800-00007 

01/03/2560 31 

          15,672.20 60-03-00111-
5330800-
00008 

01/04/2560 30 

          13,900.40 60-03-00111-
5330800-
00009 

01/05/2560 31 

          7,820.80 60-03-00111-
5330800-
00010 

01/06/2560 30 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 37 

 

          13,631.40 52/60 01/07/2560 31 

          16,245.90 60/2560 01/09/2560 30 

          15,523.70 60-03-00111-
5330800-
00013 

01/09/2560 30 

35 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 14,080.00 60-03-00111-
331400-00001 

03/02/2560 5 

          18,020.00 60-03-00111-
5331400-
00002 

18/07/2560 5 

          16,580.00 69/2560 21/08/2560 7 

36 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 30,000.00 60-03-00113-
331400-00001 

03/02/2560 5 

37 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 5,900.00 61/2560 07/08/2560 5 

38 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่า Server 
(รายปี) ของ 
WWW. 
Kaengsian.go.th 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 4,815.00 60-03-00111-
320200-00010 

01/10/2559 365 

39 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  ส านัก
ปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,500.00 19,500.00 60-03-00111-
5410100-
00003 

30/05/2560 5 

40 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  ส านัก
ปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,700.00 5,700.00 60-03-00111-
5410100-
00003 

30/05/2560 5 

41 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  ส านัก
ปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

21,000.00 17,000.00 60-3-00111-
410100-00001 

16/12/2559 5 

42 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  ส านัก
ปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

153,000.00 153,000.00 60-03-00111-
5410100-
00002 

15/05/2560 5 

43 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,000.00 60-03-00111-
411600-00001 

17/02/2560 5 
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44 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,000.00 21,000.00 60-03-00111-
411600-00001 

17/02/2560 5 

45 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 
ส านักปลัด  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,000.00 7,900.00 60-03-00111-
411600-00001 

17/02/2560 5 

46 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  กอง
คลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.00 9,800.00 73/2560 22/08/2560 5 

47 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  กอง
คลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,600.00 18,000.00 60-03-00113-
5410100-
00001 

29/05/2560 5 

48 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  กอง
คลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,700.00 5,700.00 60-03-00113-
5410100-
00001 

29/05/2560 5 

49 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ กอง
คลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,000.00 21,000.00 60-03-00113-
411600-00001 

15/03/2560 5 

50 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  กองช่าง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

16,000.00 16,000.00 60-03-00241-
410100-00001 

20/03/2560 5 

51 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์   

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 20,000.00 60-03-00111-
411800-00001 

20/03/2560 7 

52 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาท า
ความสะอาด 
บริเวณที่ท าการ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,600.00 8,000.00 4/2560 01/10/2559 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00010 

01/11/2559 30 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00015 

01/12/2559 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00021 

01/01/2560 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00027 

01/02/2560 28 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00031 

01/03/2560 31 
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          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00044 

01/04/2560 30 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00050 

01/05/2560 31 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00058 

01/06/2560 30 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00065 

01/07/2560 31 

          8,000.00 45/2560 01/08/2560 31 

53 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาดูแล
รักษาตน้ไม้และ
สวนหย่อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,600.00 8,000.00 3/2560 01/10/2559 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00008 

01/11/2559 30 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00013 

01/12/2559 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00019 

01/01/2560 31 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00025 

01/02/2560 28 

          8,000.00 60-03-00111-
320100-00030 

01/03/2560 31 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00040 

01/04/2560 30 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00047 

01/05/2560 31 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00055 

01/06/2560 30 

          8,000.00 60-03-00111-
5320100-
00062 

01/07/2560 31 

          8,000.00 41/2560 01/08/2560 31 

54 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

162,000.00 7,500.00 2/2560 01/10/2559 31 

          7,500.00 60-03-00113-
320100-00007 

01/11/2559 30 

          7,500.00 60-03-00111-
320100-00012 

01/12/2559 31 

          6,000.00 60-03-00111-
320100-00016 

01/12/2559 31 
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          6,000.00 60-03-00111-
320100-00023 

01/01/2560 31 

          7,500.00 60-03-00111-
320100-00018 

01/01/2560 31 

          7,500.00 60-03-00111-
320100-00024 

01/02/2560 28 

          6,000.00 60-03-00111-
320100-00029 

01/02/2560 28 

          7,500.00 60-03-00111-
320100-00032 

01/03/2560 31 

          6,000.00 60-03-00111-
320100-00035 

01/03/2560 31 

          7,500.00 60-03-00111-
5320100-
00038 

01/04/2560 30 

          6,000.00 60-03-00111-
5320100-
00043 

01/04/2560 30 

          7,500.00 60-03-00111-
5320100-
00045 

01/05/2560 31 

          6,000.00 60-03-00111-
5320100-
00049 

01/05/2560 31 

          7,500.00 60-03-00111-
5320100-
00053 

01/06/2560 30 

          6,000.00 60-03-00111-
5320100-
00057 

01/06/2560 30 

          7,500.00 60-03-00111-
5320100-
00060 

01/07/2560 31 

          6,000.00 60-03-00111-
5320100-
00064 

01/07/2560 31 

          7,500.00 39/2560 01/08/2560 31 

          6,000.00 44/2560 01/08/2560 31 

55 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 6,050.00 5/2560 01/10/2559 31 

          6,050.00 60-03-00111-
320100-00009 

01/11/2559 30 

          6,050.00 60-03-00111-
320100-00014 

01/12/2559 31 

          6,050.00 60-03-00111-
320100-00020 

01/01/2560 31 

          6,050.00 60-03-00111-
320100-00026 

01/02/2560 28 

          6,050.00 60-03-00111-
320100-00033 

01/03/2560 31 
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          6,050.00 60-03-00111-
5320100-
00041 

01/04/2560 30 

          6,050.00 60-03-00111-
5320100-
00048 

01/05/2560 31 

          6,050.00 60-03-00111-
5320100-
00056 

01/06/2560 30 

          6,050.00 60-03-00111-
5320100-
00063 

01/07/2560 31 

          6,050.00 43/2560 01/08/2560 31 

56 ด้านการพัฒนาประ 
สิทธิภาพการมอืง   
การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 7,460.00 1/2560 01/10/2559 31 

          7,460.00 60-03-00113-
320100-00003 

01/11/2559 30 

          7,460.00 60-03-00113-
320100-00004 

01/12/2559 31 

          7,460.00 60-03-00113-
320100-00005 

01/01/2560 31 

          7,460.00 60-03-00113-
320100-00006 

01/02/2560 28 

          7,460.00 60-03-00113-
320100-00007 

01/03/2560 31 

          7,460.00 60-03-00113-
5320100-
00008 

01/04/2560 30 

          7,460.00 60-03-00113-
5320100-
00010 

01/05/2560 31 

          7,460.00 60-03-00113-
5320100-
00011 

01/06/2560 30 

          7,460.00 60-03-00113-
5320100-
00012 

01/07/2560 31 

          7,460.00 42/2560 01/08/2560 31 

57 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

90,000.00 6,978.70 60-03-00241-
320100-00001 

03/03/2560 31 

         7,460.00 60-03-00241-
5320100-
00003 

01/04/2560 30 

         7,460.00 60-03-00241-
5320100-
00004 

01/05/2560 31 

         7,460.00 60-03-00241-
5320100-
00005 

01/06/2560 30 
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         7,460.00 60-03-00241-
5320100-
00006 

01/07/2560 31 

         7,460.00 31/2560 01/08/2560 31 

58 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพร์ายวัน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 980.00 1/2560 03/10/2559 28 

          1,040.00 60-02-00111-
320100-00011 

01/11/2559 30 

          1,020.00 60-03-00111-
320100-00017 

01/12/2559 31 

          1,020.00 60-03-00111-
320100-00022 

01/01/2560 31 

          940.00 60-03-00111-
320100-00028 

01/02/2560 28 

          1,080.00 60-03-00111-
320100-00034 

01/03/2560 31 

          920.00 60-03-00111-
5320100-
00037 

01/04/2560 30 

          1,040.00 60-03-00111-
5320100-
00051 

01/05/2560 31 

          1,040.00 60-03-00111-
5320100-
00052 

01/06/2560 30 

          1,000.00 60-03-00111-
5320100-
00059 

01/07/2560 31 

          1,060.00 1/2560 01/08/2560 31 

59 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนนุส านกังาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.00 5,000.00 60-03-00231-
610400-00001 

01/10/2559 396 

60 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนนุส านกังาน
จังหวัดกาญจนบุร ี

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

25,000.00 25,000.00 ค.175/2560 17/01/2560 1 

61 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินส ารองจ่าย  รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 70,000.00 60-03-00411-
111000-00001 

15/11/2559 15 

          75,000.00 60-03-00411-
111000-00002 

17/12/2559 7 

          5,200.00 60-03-00411-
5111000-
00003 

28/02/2560 45 
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62 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  กอง
คลัง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,000.00 8,000.00 60-03-00113-
5410100-
00001 

29/05/2560 5 

63 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาผู้ช่วย 
เจ้าพนกังานพัฒนา
ชุมชน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

45,000.00 7,460.00 60-03-00111-
5320100-
00039 

01/04/2560 30 

          7,460.00 60-03-00111-
5320100-
00046 

01/05/2560 31 

          7,460.00 60-03-00111-
5320100-
00054 

01/06/2560 30 

          7,460.00 60-03-00111-
5320100-
00061 

01/07/2560 31 

          7,460.00 40/2560 01/08/2560 31 

64 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว  (เครือ่ง
ตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง)     

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,500.00 9,500.00 60-03-00111-
5410900-
00002 

29/05/2560 5 

65 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (เครื่องตัด
หญ้าแบบล้อ
จักรยาน) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.00 12,000.00 60-03-00111-
5410900-
00002 

29/05/2560 5 

66 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ?
จังหวัดสะอาด?
ระดับองคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

84,600.00 3,600.00 60-03-00111-
5320300-
00002 

05/05/2560 1 

          12,790.00 60-03-00111-
5320300-
00049 

25/04/2560 7 

          4,500.00 60-03-00111-
5320300-
00050 

27/04/2560 7 

          1,500.00 60-03-00111-
5320300-
00053 

27/04/2560 5 

          62,200.00 60-03-00111-
5320300-
00054 

01/05/2560 5 

67 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานระมวล

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 29,000.00 6-03-00111-
5411600-
00002 

04/05/2560 5 
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ผล แบบที่ 2 จอ
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
18.5 นิ้ว พรอ้ม
อุปกรณ์)   

68 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรัง
บริเวณถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
สองตอน เชื่อม หมู่
ที่ 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

480,000.00 478,500.00 12/2560 16/08/2560 60 

69 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนนซอย
บ้านแฝด  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

500,000.00 498,000.00 11/2560 16/08/2560 60 

70 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรัง 
บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อน
ทรัพย์ หมูท่ี่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

172,000.00 171,000.00 13/2560 16/08/2560 60 

71 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค ์
บริเวณศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุ
ไกร  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

145,000.00 144,000.00 60-03-00242-
5421000-
00007 

23/05/2560 60 

72 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเาริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางดวงพร  พรม
จันทร์ หมูท่ี่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่ง
เสี้ยน  

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

496,000.00 495,000.00 18/2560 21/08/2560 60 

73 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนอง
จอก  ต.แก่งเสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

497,000.00 496,000.00 60-03-00242-
421000-00002 

07/03/2560 60 

74 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน
นายสุริยา ฝาชัยภูมิ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน  

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

500,000.00 498,000.00 15/2560 16/08/2560 60 

75 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรัง  
บริเวณซอยย้ิมใหญ่
หลวง หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  ต.แก่ง
เสีย้น  

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

500,000.00 498,000.00 14/2560 16/08/2560 60 

76 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน
นายชั้ว เรือนทอง 
ถึงบ้านนางประคอง 
คุ้มเสา หมูท่ี่ 6 

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

500,000.00 498,000.00 16/2560 16/08/2560 60 
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บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

77 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนนสาย
บ้านสารวัตรอ านวย 
ฉ่ ามะนา  หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินอดุหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,์เงิน

สะสม 

500,000.00 498,000.00 17/2560 21/08/2560 60 

78 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณสระ
น้ าสาธารณะ หมูท่ี่ 
7 บ้านท่าดนิสอ
พอง  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

148,500.00 148,000.00 60-03-00242-
421000-00006 

08/03/2560 60 

79 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสปอร์ตไลท์
บริเวณสนามกีฬา
บ้านท่าดนิสอพอง  
หมู่ที่ 7  ต.แก่ง
เสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 33,000.00 60-03-00242-
421000-00003 

06/03/2560 20 

80 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร อบต.แก่ง
เสี้ยน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.00 150,000.00 60-03-00242-
421000-00005 

20/01/2560 60 

81 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างเสาธง ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ วัด
ถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

25,000.00 25,000.00 60-03-00242-
421000-00001 

02/11/2559 30 

82 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงศาลา 
เอนกประสงค์ 
(SML) บ้านหนอง
สองตอน  หมู่ที่ 4 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

274,500.00 274,000.00 19/2560 21/08/2560 30 

83 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณข้าง
บ้านนายถวิล ยอด
แก้ว หมู่ที ่4 บ้าน
หนองสองตอน ต.
แก่งเสี้ยน อ.เมอืง 
จ.กาญจนบุร ี

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

175,500.00 170,000.00 6/2560 12/07/2560 30 

84 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย
บ้านนางไข ่ ณ รังสี 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมอืง จ.
กาญจนบุร ี  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

314,000.00 313,000.00 60-03-00242-
5421000-
00008 

29/05/2560 60 

85 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง
โรงเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน  
บริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์ 
(SML) หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

31,500.00 31,000.00 60-03-00111-
5421000-
00001 

16/05/2560 15 
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86 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง
โรงเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมอืง จ.
กาญจนบุร ี 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,000.00 9,000.00 60-03-00111-
5421000-
00002 

15/05/2560 15 

87 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง
โรงเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมอืง จ.
กาญจนบุร ี 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,000.00 9,000.00 60-03-00111-
5421000-
00002 

15/05/2560 15 

88 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการการศกึษา
ก้าวไกล ทอ้งถิ่น
ไทยพัฒนา 
ประจ าปี 2560  

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 30,000.00 18/2560 24/02/2560 5 

         325.00 30/2560 24/02/2560 5 

89 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัด
ถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

110,500.00 110,500.00 043/60-03-
00212-320300-
00002 

01/11/2559 1 

90 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนนุเงินเดอืน
ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
วัดถ้ าขนุไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

510,000.00 38,200.00 60-03-00211-
220100-00001 

01/10/2559 31 

          13,350.00 60-03-00212-
220100-00001 

01/10/2559 31 

          38,200.00 60-03-00000-
000000-00007 

01/11/2559 30 

          38,200.00 60-03-00000-
000000-00015 

01/12/2559 31 

          38,200.00 60-03-00000-
000000-00023 

01/01/2560 31 

          38,200.00 60-03-00000-
000000-00031 

01/02/2560 28 

          38,200.00 60-03-00000-
000000-00039 

01/03/2560 31 

          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00042 

01/04/2560 30 

          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00051 

01/05/2560 31 
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          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00053 

01/06/2560 30 

          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00057 

01/07/2560 31 

          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00060 

01/08/2560 31 

          39,020.00 60-03-00000-
0000000-
00063 

01/09/2560 30 

91 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนนุ
ค่าตอบแทนผู้ดแูล
เด็กของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุ
ไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

142,680.00 11,430.00 60-03-00212-
221700-00001 

01/10/2559 31 

          11,400.00 60-03-00000-
000000-00007 

01/11/2559 30 

          11,400.00 60-03-00000-
000000-00015 

01/12/2559 31 

          11,430.00 60-03-00000-
000000-00023 

01/01/2560 31 

          11,430.00 60-03-00000-
000000-00031 

01/02/2560 28 

          11,430.00 60-03-00000-
000000-00039 

01/03/2560 31 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00042 

01/04/2560 30 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00051 

01/05/2560 31 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00053 

01/06/2560 30 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00057 

01/07/2560 31 

          4,200.00 60-03-00212-
5220700-
00002 

01/08/2560 31 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00060 

01/08/2560 31 

          11,430.00 60-03-00000-
0000000-
00063 

01/09/2560 30 

92 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนนุเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชัว่คราว
ผู้ดูแลเดก็ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ วัด
ถ้ าขุนไกร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

22,260.00 1,855.00 60-03-00212-
220800-00001 

01/10/2559 31 

          1,855.00 60-03-00000-
000000-00007 

01/11/2559 30 
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          1,855.00 60-03-00000-
000000-00015 

01/12/2559 31 

          1,855.00 60-03-00000-
000000-00023 

01/01/2560 31 

          1,855.00 60-03-00000-
000000-00031 

01/02/2560 28 

          1,855.00 60-03-00000-
000000-00039 

01/03/2560 31 

          1,855.00 60-03-00000-
0000000-
00042 

01/04/2560 30 

          1,855.00 60-03-00000-
00000007-
00051 

01/05/2560 31 

          1,855.00 60-03-00000-
0000000-
00053 

01/06/2560 30 

          1,855.00 60-03-00000-
0000000-
00057 

01/07/2560 31 

          1,855.00 60-03-00000-
0000000-
00060 

01/08/2560 31 

          1,855.00 60-03-00000-
0000000-
00063 

01/09/2560 30 

93 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทนุ
ประกนั สังคม
ผู้ดูแลเดก็ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ วัด
ถ้ าขุนไกร  

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,325.00 655.00 60-03-00212-
320300-00001 

01/10/2559 15 

          664.00 60-03-00411-
110300-00004 

01/11/2559 15 

          664.00 60-03-00411-
110300-00006 

01/12/2559 15 

          664.00 60-03-00411-
110300-00008 

01/01/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
11030-00011 

01/02/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
110300-00014 

01/03/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
110300-00016 

01/04/2560 15 

          664.00 6003-00411-
5110300-
00018 

01/05/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
5110300-
00021 

01/06/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
5110300-
00023 

01/07/2560 15 
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          664.00 60-03-00411-
5110300-
00025 

01/08/2560 15 

          664.00 60-03-00411-
5110300-
00027 

01/09/2560 15 

          210.00 60-03-00411-
5110300-
00028 

01/09/2560 15 

94 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสริม  (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุ
ไกร  (2 ภาคเรียน
การศกึษา) 

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

124,560.00 9,409.40 60-03-00212-
330400-00001 

01/11/2559 92 

          8,554.00 60-03-000212-
330400-00005 

01/12/2559 30 

          8,216.30 60-03-00212-
330400-00008 

01/01/2560 31 

          1,710.80 60-03-00212-
330400-00010 

01/02/2560 4 

          4,974.48 60-03-00212-
5330400-
00015 

16/05/2560 16 

          9,119.88 60-03-00212-
5330400-
00017 

01/06/2560 30 

          7,876.26 8/2560 03/07/2560 18 

          9,119.88 8/2560 01/08/2560 22 

95 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสริม  (นม) 
ส าหรับรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน (2 
ภาคเรียน
การศกึษา) 

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

536,540.00 40,388.04 60-03-00212-
330400-00002 

01/11/2559 92 

          36,716.40 60-03-00212-
330400-00007 

01/12/2559 30 

          34,880.58 60-03-00212-
330400-00009 

01/01/2560 31 

          7,343.28 60-03-00212-
330400-00011 

01/02/2560 4 

          132,128.82 60-03-00212-
330400-00012 

07/02/2560 65 

          20,529.60 60-03-00212-
5330400-
00014 

16/05/2560 16 

          37,637.60 60-03-00212-
5330400-
00016 

01/06/2560 30 

          32,630.22 7/2560 03/07/2560 19 

          37,782.36 7/2560 01/08/2560 22 
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96 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กเล็กศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็วัด
ถ้ าขุนไกร (2 ภาค
เรียนการศกึษา)  

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

318,500.00 84,500.00 044/60-03-
00212-320300-
00003 

01/11/2559 30 

          37,700.00 60-03-00212-
320300-00005 

01/02/2560 29 

          42,840.00 60-03-00212-
5320300-
00008 

01/04/2560 63 

          78,120.00 60-03-00212-
5320300-
00009 

03/07/2560 62 

97 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน  (2 ภาค
เรียนการศกึษา) 

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,120,000.00 279,000.00 60-03-00212-
610200-00001 

01/11/2559 50 

          455,800.00 60-03-00212-
5610200-
00002 

01/01/2560 84 

          264,000.00 ค.712/2560 17/07/2560 50 

98 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์
วันอาสาฬหบูชา
และวนัเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,600.00 1,500.00 60-03-00261-
5320300-
00010 

30/06/2560 7 

99 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสงกรานต์
ไทยห่วงใยผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2560 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

127,800.00 1,872.00 60-03-00261-
5320300-
00001 

05/04/2560 7 

          10,150.00 60-03-00261-
5320300-
00003 

10/04/2560 5 

          35,100.00 60-03-00261-
5320300-
00004 

10/04/2560 5 

          5,000.00 60-03-00261-
5320300-
00005 

10/04/2560 5 

          30,000.00 60-03-00261-
5320300-
00006 

10/04/2560 7 

          4,000.00 60-03-00261-
5320300-
00007 

11/04/2560 7 

          29,600.00 60-03-00261-
5320300-
00008 

11/04/2560 7 

          4,500.00 60-03-00261-
5320300-
00009 

11/04/2560 7 
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100 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ?
องค์พ่อหลวง? ของ
ปวงไทย  เสด็จสู่
สวรรคาลัย ผอง
ท้องถิ่นไทยนอ้ม
ร าลึก ในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบนิ
รันดร ์

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

190,720.00 90,330.00 8/2560 17/10/2559 7 

          390.00 26/2560 10/02/2560 7 

          26,000.00 27/2560 17/02/2560 1 

          24,000.00 ค.254/2560 17/02/2560 1 

          24,000.00 ค.297/2560 10/03/2560 1 

          26,000.00 ค.298/2560 09/03/2560 1 

101 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ จดัท า
สติ๊กเกอร์ซีทร ูติด
กระจกอาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็วัด
ถ้ าขุนไกร 

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 34,250.00 60-03-00212-
320300-00004 

14/12/2559 7 

102 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการฝกึอบรม
ท า ?ดอกไมน้ี้เพือ่
พ่อ? ถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

43,000.00 1,638.00 93/2560 20/07/2560 7 

          15,000.00 59/2560 20/07/2560 5 

          15,000.00 94/2560 24/07/2560 3 

103 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการปลูก
ดาวเรอืงเพือ่
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ?
ดอกดาวเรืองรวม
ใจ ถวายพ่อหลวง?   

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

56,500.00 25,600.00 91/2560 06/07/2560 56 

104 ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารและการ
จัดการด้านเศรษฐกจิ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพ พัฒนา
เยาวชนและกลุม่
สตรี ประจ าป ี 
พ.ศ.2560  

 รายได้ 
จัดเก็บเอง 

35,000.00 470.00 60-03-00321-
5320300-
00001 

24/05/2560 7 

          21,555.00 60-03-00321-
5320300-
00002 

25/05/2560 5 

          7,200.00 60-03-00221-
5320300-
00001 

05/06/2560 1 

          5,775.00 60-03-00321-
5320300-
00004 

26/05/2560 4 
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                                          รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินงานทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

10 305,000.00 10 127,000.00 5 62,308.00 5 62,308.00 5 62,308.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 16,830,000.00 5 330,200.00 2 13,535.00 2 13,535.00 2 13,535.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

23 12,918,000.00 8 6,168,100.00 5 5,946,725.00 5 5,946,725.00 5 5,946,725.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

78 16,732,100.00 74 5,884,880.00 55 3,578,777.78 55 3,578,677.78 54 3,512,074.78 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

76 107,437,505.00 22 6,366,500.00 20 5,436,500.00 20 5,436,500.00 20 5,436,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

28 4,152,160.00 28 3,928,185.00 16 2,874,131.90 16 2,874,191.10 14 2,792,890.90 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

1 35,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 

รวม 231 158,409,765.00 148 22,839,865.00 104 17,946,977.68 104 17,946,936.88 102 17,799,033.68 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ช. ผลการด าเนินงาน  

 

            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่  ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการ “พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

          โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 55 

 

 
 

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ อบต.แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก่งเสี้ยนอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 56 

 

 
 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงไทย 
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรนัดร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 57 

 

 
 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ ”การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา” ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กเล็ก ประจ าปี  2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 58 

 

 
 
 

กิจกรรมจัดตั้งสภาเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 59 

 

 
 
 

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 “ดอกดาวเรืองรวมใจ ถวายพ่อหลวง”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมท า “ดอกไม้นี้เพื่อพ่อ” ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 60 

 

 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 ต.แกง่เสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาคอก  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการขุดลอกทางระบายน้ าบ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  ต าบลแก่งเสี้ยน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 61 

 

 
 

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 62 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแฝด  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยิ้มใหญ่หลวง  หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 63 

 

 
 

 
     ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  

 
 
ประกาศ   ณ   วันที่   17   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

  
   

   

    
                                         (นายสมชาย   ฟักทอง) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


