
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

               ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 

               ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ  
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑4  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 

 

              ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน    
    "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
      1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยควบคุมให้สอดคล้อง
กับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
      2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 
      3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีขีดความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น  
      4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทาง
สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
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      5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
      6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการ
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
      7. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
      8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้
เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
      9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน   น 

 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
    2. การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
    5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    6. การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    7. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

ง. การวางแผน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 

 

              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

35 2,273,000.00 34 1,636,850.00 10 570,000.00 10 570,000.00 

การพัฒนา การ 
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 18 10,657,725.00 13 10,577,000.00 13 10,577,000.00 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 3 

 

 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

35 2,273,000.00 34 1,636,850.00 10 570,000.00 10 570,000.00 

การพัฒนา การ 
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 18 10,657,725.00 13 10,577,000.00 13 10,577,000.00 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

24 16,916,300.00 25 21,282,500.00 22 21,355,000.00 22 21,355,000.00 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  
การบริหาร  
การพัฒนา
บุคลากร 

68 15,492,310.00 113 25,650,576.00 73 38,428,000.00 72 22,758,000.00 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,827,600.00 127 169,842,500.01 120 166,605,000.00 117 151,638,000.00 

การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 40 5,199,520.00 28 4,677,000.00 28 4,852,000.00 

การพัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 130,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 

รวม 330 205,844,550.00 359 234,519,671.01 268 242,462,000.00 264 212,000,000.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
              ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 155 โครงการ  งบประมาณ 
33,920,605 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 16 1,659,200.00 

การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 215,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 9 7,067,300.00 

การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 58 11,565,365.00 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 41 9,867,600.00 

การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 3,516,140.00 

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

รวม 155 33,920,605.00 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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โครงการ

โครงการ
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการพัฒนาเดก็และ
เยาวชนในเขต อบต.แก่ง
เสี้ยน 

 
6,200.00 เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ

สวัสดิการเดก็และ
เยาวชนให้ได้รับการ
พัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่
มีคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 
๔ หมู่บ้าน 

2 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการจัดซือ้อุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 

และเยาวชนมีสขุภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดกุีฬามอบ
ให้แก่ หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ตามราย 
ละเอียด และรายการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

3 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

อุดหนนุโครงการพฒันา
สาธารณสขุมูลฐาน 

 
80,000.00 เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการปฏิบัติของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ า หมู่บ้านในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

4 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

อุดหนนุส านกังานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

 
5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุน

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนนิตามโครงการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

5 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย สรา้ง
จิตส านกึในการขับขี่แก่
ประชาชน 

 
20,000.00 เพื่อเสริมสร้างวนิัย

การจราจร ฝกึความมี
ระเบียบให้เกิดขึน้ใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

0.00 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00

การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ…

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้าง…

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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6 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
องค์การบริหารสว่นต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2561 

 
0.00 เพื่อยุติความขัดแย้งของ

คนในชาติ สร้างเสถียร 
ภาพในทกุมิตทิั้งด้าน
การเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สงัคมและ
วัฒนธรรมไปสู่การ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

7 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการสุขสนัต์วนั
ครอบครัว ประจ าปี 
2561 

 
60,000.00 เพื่อให้สังคมและชุมชนมี

ส่วนรว่มในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาครอบครวั 
และสร้างเครอืข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาในพื้นที ่

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

8 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสถาบัน
ครอบครัวโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

 
120,000.00 เพื่อสรา้งความสมัพันธ์

อันดีในครอบครัว และ
ครอบครัวได้ใชเ้วลา
ร่วมกันอย่างมีความสขุ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 15 ครอบครัว 

9 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศนูย์ยุติความ
รุนแรงในครอบครวั 
องค์การบริหารสว่นต าบล
แก่งเสี้ยน 

 
16,000.00 เพื่อสรา้งความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดเก็บขอ้มูล 
ความตระหนกั และ
ความร่วมมอืแก่
กลุ่มเป้าหมายในการ
ป้องกัน เฝ้าระวังความ
รุนแรงในพืน้ที ่ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหา และ
แผนด าเนนิการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครวั 

ผู้บริหารทอ้งถิน่และ
สมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน ผูน้ ากลุ่มต่างๆ 
อาสาสมัคร และกลุม่
สตรีในพืน้ที่ต าบล 
แก่งเสี้ยน 

10 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมสขุภาวะ
ผู้สูงอายุและศกึษาดูงาน 
ประจ าปี 2561 

 
84,000.00 เพื่อส่งเสริมสขุภาพให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดทีั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

11 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทนุคุ้มครอง
เด็ก ประจ าปี 2561 

 20,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรว่ม
ในการปกป้องคุ้มครอง
เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชนอย่างย่ังยืน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

12 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามกระบวนการ
เฝ้าคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

 0.00 เพื่อให้เดก็และเยาวชน มี
ทักษะชวีิต รู้จกัคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมทีักษะในการป้อง 
กันตนเองจากปัญหา
สังคม 

ผู้แทนองค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ สถาน 
ศึกษา อาสาสมัคร 
แกนน าชมุชน ผู้ปฏิบัติ 
งานด้านเด็กและ
เยาวชน และองค์กร/
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
ผู้แทนเดก็และเยาวชน
ในชุมชน 

13 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการแข่งขนักฬีาต้าน
ภัยยาเสพติด ประจ าปี 
2561 

 100,000.00 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทกุหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้ใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชนโ์ดยการ
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 
เพื่อเสริมสร้างพลานามัย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
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14 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี 
ประจ าปี 2561 

 30,000.00 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเองของ
สตรีและผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธภิาพ 

กลุ่มสตรีและผู้ สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไปในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

15 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน 

รายได้อื่น ๆ 1,000,000.00 เพื่อก่อสร้างอาคารโครง
เหล็ก ขนาดกว้าง 12 
เมตร ยาว 18 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 216 
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
ก าหนด พร้อมป้ายระชา
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

16 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

โครงการฝกึอบรม
เสริมสร้างศักยภาพเพิ่ม
ความเขม้แขง็ของผู้สูงอายุ
และเครือข่าย ประจ าปี 
2561 

 98,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มกีาร
พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และรู้สกึมี
คุณค่าในตนเอง และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์ รอ้ยละ 70 

ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

17 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้
การท าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ (โดยการคัดแยก
ขยะ) 

 15,000.00 เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกับ
ชุมชน มีการคัดแยกและ
กระบวนการจดัการขยะ
อินทรีย์เพือ่ลดปริมาณ
ขยะในชุมชน เป็น
ต้นแบบในการขยายผลสู่
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัว เกษตรกร 
และตัวแทนของ
ครัวเรือนๆ ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

18 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใส 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 20,000.00 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง และแมน่้ าในเขต 
อบต. 
แก่งเสี้ยน โดยการมีสว่น
ร่วมของชมุชน 

แหล่งน้ าในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

19 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมความรู้
การใชน้้ าอย่างประหยัด 

 15,000.00 เพื่อสรา้งความตระหนกั
ในการใชน้้ าอย่างมี
ประสิทธภิาพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

20 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟแูละบ าบัด
น้ าเสียในครวัเรือน 

 15,000.00 เพื่อสรา้งความตระหนกั
ถึงปัญหาที่ส าคัญ ส่งผล
ต่อสุขภาพชวีิตของคนใน
ครัวเรือนชุมชน และ
สังคม 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

21 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเสริมสร้าง
จิตส านกึรกัธรรมชาติ 
และฟื้นฟทูรัพยากร
สิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 10,000.00 เพื่อให้มกีารด าเนนิการ
ตามนโยบายสาธารณะ
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

22 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาด้าน
การเกษตร ประจ าปี 
2561 

 20,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที ่สมาชกิ
สภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชกิกลุ่ม
เกษตรกร มกีารน าแนว
ทางการท าเกษตร
ทางเลอืกใหม่ มา
ประยุกต์ใช้ในชวีิต 
ประจ าวนัได้ เกิดความ
มั่นคงย่ังยืนของต าบล
แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 9 

 

23 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานตามแนวทาง
พระราชด าริฯ ประจ าปี 
2561 

 120,000.00 เพื่อแสดงความอาลัย
และส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณอนัล้นพน้ของ
พระบาท สมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช และเพือ่ให้ผู้
เข้ารับการฝกึอบรมได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้พัฒนา 
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ตามแนวปรัชญาศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างย่ังยืนต่อไป 

คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล, พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง, 
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
และเกษตรกร ในเขต 
 อบต.แก่งเสี้ยน 

24 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการรับลงทะเบียน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เคลื่อนที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2561 

 7,500.00 เพื่อลดขั้นตอนการตดิต่อ
ราชการของประชาชน 
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
เข้าถึงบรกิารของ
หน่วยงาน ท าให้สนอง
ความต้องการ และเกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างเต็มที ่

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

25 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้
พิการ 

 1,536,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ ให้ผู้พกิารมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ผู้พิการ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้รับ
การขึน้ทะเบียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

26 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 5,086,800.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ผู้สูงอายุ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
ที่ได้รับการขึน้ทะเบียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

27 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

 42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้รับ
การขึน้ทะเบียน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

28 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกนั
โรค พิษสุนขับ้า ประจ าปี 
2561 

 50,000.00 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของราษฎรใน
พื้นที่ และเพือ่ควบคุม
ประชากรสุนขั แมว ให้
เป็นสัตวเ์ลี้ยงที่มีคุณภาพ 
และปริมาณทีเ่หมาะสม 

สุนัขและแมว ในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

29 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทีท่ าการ
องค์การบริหารสว่นต าบล 
แก่งเสี้ยน หมูท่ี่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

 175,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

30 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศกัยภาพสภาเดก็
และเยาวชนองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเดก็และ
เยาวชนให้มทีักษะ 
กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
ทักษะความเป็นผู้น า 
และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน
เป็นกลุม่ ในการ
ขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 
ต่อชุมชน และสังคม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
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31 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เยาวชน 
ประจ าปี 2561 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ด าเนนิชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข ส่งเสรมิและ
พัฒนาให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรฐั มี
ทัศนคตทิี่ดีตอ่การท างาน 
เกิดทักษะในการท างาน
อย่างมีความสขุ พัฒนา
ศักยภาพในการท างาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

32 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
ประจ าปี 2561 

 100,000.00 เพื่อป้องกันและหยุดการ
ระบาดของโรคไขเ้ลือด 
ออกในช่วงฤดกูาลกอ่น
การระบาดของโรคช่วงที่
มีการระบาดและหลัง
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

33 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 
ประจ าปี 2561 

 6,200.00 เพื่อปลูกฝงัคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหารและพนกังาน
อบต.แก่งเสี้ยน ไดน้ า
หลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้บริหาร สมาชกิ อบต. 
ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

34 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าสือ่ประชา 
สัมพันธอ์งค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 54,440.00 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ผลการด าเนนิงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นที่ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

35 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการประชาสัมพนัธ์
การป้องกนั และ
ปราบปรามการทจุริต 
ประจ าปี 2561 

 0.00 เพื่อสรา้งจิตส านึกของ
ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
พนักงานส่วนทอ้งถิน่และ
ผู้น าชุมชนในการป้องกนั
และปราบปรามการ
ทุจรติ 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
พนักงานส่วนทอ้งถิน่
และผู้น าชุมชน 

36 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บรกิาร
ประชาชนของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

 20,000.00 เพื่อจ้างเหมาหนว่ยงาน
หรือสถาบันภายนอกที่
เป็นกลางมาด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บรกิารประชาชน
ของ อบต. 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

37 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการขอรับเงนิ
อุดหนนุศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรอืการ
จ้างองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิการต่างๆ 
ของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
การซ้ือจ้าง อปท. ระดับ
อ าเภอ ส าหรับการ
ประกาศให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 

อปท. ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  
จ านวน 14 แห่ง 

38 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดอืน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายประจ า) 

 4,257,480.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืน/
ค่าตอบแทนพนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่(ฝ่ายประจ า) 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 
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39 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

 243,695.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เช่น เงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ, 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่
และคณะกรรมการฯ 

40 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ ที่ได้รับ
อนุมตัิให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ที่
ได้รับอนุมตัิให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

41 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลอืการศกึษา
บุตร 

 80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิ
ช่วยเหลือการศกึษาบุตร
ของพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด 

42 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 268,800.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ
หรือเข้าปกหนังสอื ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทกุ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิ คดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างแรงงาน 
ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

43 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธกีาร 

 70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายพิธี
เปิดอาคารต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รฐัพิธี ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธกีาร  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

44 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

 483,800.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบ้ียเลี้ยงพยาน ค่าของ
รางวัลหรอืเงนิรางวัล ค่า
พวง มาลัย ชอ่ดอกไม้ 
กระเช้าดอกไมแ้ละพวง
มาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือ ค่า
สินไหมทดแทน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยว เนือ่ง
กับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ ของ อบต.
แก่งเสี้ยน จ านวน 1 ปี 

45 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 360,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
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บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

46 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านกังาน  120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ค่าวัสดุส านกังานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

47 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวทิยุ 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

48 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครวั  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครวั 

ค่าวัสดุงานบ้าน 
งานครัว ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

49 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุกอ่สร้าง  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง 

ค่าวัสดุกอ่สร้าง ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

50 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่งของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

51 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อ
ล่ืน 

 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิง  
และหล่อลืน่ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

52 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์  80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

53 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า  900,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ที่สาธารณะ 
อยู่ในความดแูลรับผิด 
ชอบของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ 
ที่สาธารณะที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

54 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการโทรศัพท ์  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลือ่นที่ ฯลฯ 

ค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

55 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการไปรษณีย์  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบ 
GFMIS ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ า
ธรรมเนียมการโอนเงนิ
ในระบบ GFMIS ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

56 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ

ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 

ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) 
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บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเ์น็ต ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเ์น็ต 
ฯลฯ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

57 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

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

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

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

58 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

59 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทนุ
ชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ใน
กรณรีถยนตข์ององคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยนได้กอ่ให้เกิดความ
เสียหาย 

 13,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงนิ
คืนกองทนุชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณรีถยนต์
ขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน ได้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

60 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพร์ายวัน 

 20,000.00 เพื่อจัดซ้ือหนังสอืพิมพ์
รายวันส าหรับบรกิาร
ประชาชนบริเวณทีท่ า
การ อบต.แก่งเสี้ยน และ
ที่อ่านหนังสอืพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่๕ 
บ้านถ้ าขนุไกร 

ประชาชนทั่วไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

61 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาท าความ
สะอาด บริเวณทีท่ าการ 
อบต. 
แก่งเสี้ยน 

 99,600.00 เพื่อจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารที่ท าการ 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย ให้
บริเวณที่ท าการ อบต. 
แก่งเสี้ยนเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเ์น็ต 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

62 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาท าความ
สะอาด บริเวณทีท่ าการ 
อบต. 
แก่งเสี้ยน 

 99,600.00 เพื่อจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารที่ท าการ 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย ให้
บริเวณที่ท าการ อบต. 
แก่งเสี้ยนเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

พนักงานจ้าง 

63 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม 

 99,600.00 เพื่อจ้างเหมาดแูลรกัษา
ต้นไม้และสวนหย่อม
บริเวณ ทีท่ าการ อบต.
แก่งเสี้ยน ให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

พนักงานจ้าง  
จ านวน ๑ คน 

64 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทัว่ไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประจ ารถน้ า 

 90,000.00 เพื่อจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ ประจ ารถน้ า 
และงานอื่นๆที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง  
จ านวน 1 คน 
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65 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทัว่ไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

 72,000.00 เพื่อจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก และงานอืน่ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

66 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทัว่ไป 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือใน
การจดัเก็บรายได้และ
บริการประชาชน 

 100,000.00 เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือในการจัดเก็บ
รายได้และบรกิาร
ประชาชน 

พนักงานจ้าง จ านวน ๑ 
คน 

67 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดอืน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายประจ า) 

 806,400.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืน/
ค่าตอบแทนพนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่(ฝ่ายประจ า) 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ปี 

68 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน  78,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนกังานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด จ านวน 1 ปี 

69 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลอืการศกึษา
บุตร 

 6,100.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิ
ช่วยเหลือการศกึษาบุตร
ของพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด 

70 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสอื ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทกุ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา  
ซ่ึงบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ปี 

71 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบ้ียเลี้ยงพยาน ค่าของ
รางวัลหรอืเงนิรางวัล ค่า
พวง มาลัย ชอ่ดอกไม้ 
กระเช้าดอกไมแ้ละพวง
มาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือ ค่า
สินไหมทดแทน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

72 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาคนงานทัว่ไป 
ปฏิบัติงานธุรการ และ
งานอืน่ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 110,000.00 เพื่อจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ธุรการ และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง  
จ านวน 1 คน 

73 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 947,800.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

74 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ

ค่าวัสดุส านกังาน  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ค่าวัสดุส านกังานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
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บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

75 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

76 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม 

 48,120.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทุนประกนัสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง ตาม 
ที่กฎหมายก าหนด 

เงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม จ านวน 
๑ ปี 

77 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั  92,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ 
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ตามระเบียบระบบ
ประกนัสุขภาพฯ ก าหนด 

เงินสมทบกองทนุหลัก 
ประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)  
จ านวน 1 ปี 

78 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
(กบท.) ตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
(กบท.) จ านวน ๑ ปี 

79 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินส ารองจ่าย  200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิส ารอง
จ่ายและเพือ่ใช้จ่ายใน
กรณฉีุกเฉนิทีม่ีสาธารณ
ภัยเกิดขึน้หรอืบรรเทา
ปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านัน้ 

ประชาชนผู้ประสบเหตุ 
สาธารณภัย ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

80 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน  87,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนกังานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
ตามสิทธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด 

81 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที่ 1 การจัดท าแผน
แม่บท ปีงบประมาณ 
2561 

 170,000.00 เพื่อให้ อบต.แกง่เสี้ยน  
มีข้อมูลสามารถน าไปใช้
กับโปรแกรม LTAX 
3000 และน าขอ้มูล
แผนที่แม่บทไปพัฒนา
งานจัดท าผังเมือง และ
พัฒนางานจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่
ครอบ คลุมพืน้ที ่หมู่ที ่
4, 5, 6 และ 7  ใน
เขต อบต.แก่งเสี้ยน 

82 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

 38,780.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เช่น เงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 
ฯลฯ 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

83 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ 

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ ที่ได้รับ
อนุมตัิให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ที่
ได้รับอนุมตัิให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
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84 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
บริหารงาน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

 115,550.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการ 
เห็นความส าคญัและ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
ของหนว่ยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

ผู้บริหาร สมาชกิ อบต. 
ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

85 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 

 0.00 เพื่อจ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

86 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาเจ้าพนกังาน
ธุรการ 

 90,000.00 เพื่อจ้างเหมาเจ้า
พนักงานธุรการของ
ส านักปลัด และงานอืน่ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

87 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ี

 40,000.00 เพื่อด าเนนิการตาม
ประกาศของกรมส่งเสริม
ฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ีและ
ประชาชนทั่วไป 

88 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนัก 
พัฒนาชุมชน 

 81,000.00 เพื่อจ้างเหมาบรกิาร 
ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักพัฒนา
ชุมชน และงานอืน่ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

89 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนัก 
วิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

 81,000.00 เพื่อจ้างเหมาบรกิาร 
ต าแหน่ง ผู้ชว่ย
นักวเิคราะห์นโยบายและ
แผน และงานอืน่ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 

90 การพัฒนา
ประสิทธภิาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเครือ่งแต่งกาย  67,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุเครือ่งแต่งกาย (ชุด
เครื่อง แบบ อปพร.) 
ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน เชน่ เสื้อ 
กางเกง หมวก เข็มขัด 
รองเท้า ฯลฯ 

อปพร. ในสังกัด  
อบต.แก่งเสี้ยน 

91 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณ  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อม หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 491,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 
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92 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบรเิวณถนน
สายบ้านนายฉาย พุฒเอก 
ถึงบ้านนางนิพาภร  
พงษ์สวัสดิ์  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

 497,500.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ที ่
เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
850 ตารางเมตร (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร  
พงษ์สวัสดิ์ หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

93 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรังบริเวณ 
ซอยบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์  
ถึงบ้านนายโต หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

 150,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลกูรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือปริมาณลกูรัง
ไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาง
มาลัย สมบูรณท์รัพย์ 
ถึงบ้าน นายโต  
หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

94 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนน
ซอยบ้านนายทวี ปิโย  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 226,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน
จากความเดอืด ร้อนของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

95 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายใจ ประสานเอ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 487,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 870 
ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและราย ละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย 
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

96 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บริเวณบ้าน
นายสมัยมีโชค สขุเอี่ยม 
ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

 80,500.00 เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ 
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน(รายละเอียด 
ตามแบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
ก าหนด) 

บริเวณบ้านนายสมัย 
มีโชค สุขเอี่ยม ถึง
ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

97 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บริเวณบ้าน
นางสนอง จนีฉาว ถึงบ้าน
นางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

 55,500.00 เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ 
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
ก าหนด) 

บริเวณบ้านนางสนอง 
จีนฉาว  ถึงบ้านนาง
มาลัย สมบูรณท์รัพย์ 
หมู่ที่ ๖ 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
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98 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งลูกกรงเหล็กดดั
สถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดนิสอพอง  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

 40,000.00 เพื่อติดตั้งลูกกรงเหล็กดดั
ปิดวาล์วน้ าส าหรับจ่าย
น้ าของสถานีสูบน้ าบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที ่7 
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่ง
เสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานีสูบน้ าบ้าน ท่า
ดินสอพอง หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

99 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรังบริเวณ
ซอยบ้านนาย พยนต์ หนู
ขาว ถึงบ้านนายปัญญา  
คงกระพนัธ์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

 35,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลกูรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือปริมาณลกูรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.
ม. (รายการละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
ก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน
นายปัญญา  
คงกระพนัธ์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

100 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรังบริเวณ
ซอยบ้านนางค านึง ลับแล 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

 4,500.00 เพื่อก่อสร้างถนนลกูรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือปริมาณลกูรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.
ม. รายการละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
ก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
๑ ป้าย 

บริเวณซอยบ้านนาง
ค านึง ลับแล หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

101 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ 
บริเวณซอยบ้าน ผอ.
จ านงค์ ยอดข า หมูท่ี่ ๗  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

 66,800.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างเสน้ทาง 
ในเวลากลางคืน ท าให้มี
การคมนาคมที่ปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่
เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ 

งานพาดสายอลูมเินียม
หุ้มฉนวนขนาด 25 
ต.มม. จ านวน 1 เส้น 
ระยะทาง 480 เมตร 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนดิ
ฟลูออเรสเซนต์ 2 × 
36 วัตต์ จ านวน 12 
ชุด และตดิตั้งวัตต์ฮาว
มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 
สาย 220 โวลท์ ขนาด 
15(45) แอมป์ 
จ านวน 1 เครื่อง ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ กฟภ.กจ 

102 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุร ี

 66,800.00 เพื่อขยายเขตจ าหน่าย
ระบบไฟฟ้า บริเวณ
ภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที ่
4, 5, 6, 7 ต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณภายในหมู่บ้าน
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 

103 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย์  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

 0.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณซอยบ้าน  
พ.อ.โพยม ก้อนทรัพย์ 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

104 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณถนน  
หมู่ที่ 4  

เงินสะสม 491,500.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

บริเวณถนน หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ที ่6  
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สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
850 ตารางเมตร 
บริเวณถนน หมู่ที ่4 
เชื่อม หมู่ที ่6  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

105 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนน
ซอยไร่เอ-ดริน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 455,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 190 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร พรอ้มฝังท่อ 
คสล. ขนาด Ø 1 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตาม
แบบรูปและราย 
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

106 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบรเิวณถนน
ซอยฟาร์มไก่ หมูท่ี่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 409,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน  
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและราย ละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

107 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณชมุชนเขาใหญ่
พัฒนา หมูท่ี่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 57,500.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือด ร้อนแก่ประชาชน
ในพื้นที่ไดม้ีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ฤดูแล้ง ตลอดจนได้ใช้น้ า
อย่างทั่วถึงและคุม้ค่า
มากขึน้ 

งานเดนิทอ่ PVC ขนาด 
Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 
พร้อมอุปกรณ์ PVC 
ระยะ ทางยาว 800 
เมตร พรอ้มขุดฝงักลบ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

108 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

เจาะบ่อบาดาล บริเวณ 
บ้านทนายหมี หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 114,500.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือด ร้อนแก่ประชาชน
ในพื้นที่ไดม้ีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ฤดูแล้ง ตลอดจนได้ใช้น้ า
อย่างทั่วถึงและคุม้ค่า
มากขึน้ 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 
Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 
13.5 มอก.17-
2532) ลึก 43 ? 
100 เมตร หรือ
จนกว่าจะไดน้้ าใช้ใน
เกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

109 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

เจาะบ่อบาดาล บริเวณ
อนามัยหนองสองตอน  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 

เงินสะสม 114,500.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือด ร้อนแก่ประชาชน
ในพื้นที่ไดม้ีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อ

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 
Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 
13.5 มอก.17-
2532) ลึก 43 x 
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ต.แก่งเสี้ยน การเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ฤดูแล้ง ตลอดจนได้ใช้
อย่างทั่วถึงและคุม้ค่า
มากขึน้ 

100 เมตร หรือ
จนกว่าจะไดน้้ าใช้ใน
เกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

110 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายสมเกียรติ  
ล้วนรอด หมูท่ี่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

 234,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน
จากความเดอืด ร้อนของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
ราย ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

111 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นายพยนต์ หนูขาว  
ถึงบ้านนายปัญญา  
คงกระพนัธ์ หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

 204,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน
จากความเดอืด ร้อนของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรมไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

112 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นายพยนต์ หนูขาว  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 496,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืด ร้อนของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรมไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร พร้อมฝัง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร จ านวน 
18 ท่อน 3 จุด ตาม
แบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

113 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายลัก แสนเทศ  
หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 168,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายลัก แสนเทศ 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ที่
เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
๓๔๐ ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 
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114 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้าน จ.ส.อ.เพชรนวล  
เล่ห์บุญ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 249,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้าน จ.ส.อ.เพชรนวล 
เล่ห์บุญ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
๔๙๕ ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

115 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยวดัเนนิ 
พระงาม หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

 328,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยวดัเนนิพระ
งาม หมู่ที ่๔ บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้างข้างละ 2 เมตร 
ยาวรวม 350 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

116 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร  
หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

 236,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 160 เมตร และ
พื้นทีร่วมอีก 110 
ตารางเมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ที่
เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
430 ตารางเมตร 
พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า
จ านวน 2 ต้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

117 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรัง 
บริเวณซอยบ้านพวงมาลัย 
หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 80,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ

ก่อสร้างถนนลกูรัง 
บริเวณซอยบ้านพวง 
มาลัย หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่ง
เสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร 
๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณลกูรังไมน่้อย
กว่า 335 ลูกบาศก์
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ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชา สัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

118 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

เจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนายราเชน ยอดแก้ว  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

 190,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

เจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนายราเชน ยอด
แก้ว หมู่ที ่4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่ง
เสี้ยน ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532) ลึก 
43 ? 100 เมตร หรือ
จนกว่าจะไดน้้ าใช้ใน
เกณฑ์ดีปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชา สัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

119 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
วัดถ้ าขนุไกร  หมูท่ี่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

 85,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
บริเวณศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัถ้ าขนุไกร หมู่ที ่
4 บ้านหนองตอน ต.
แก่งเสี้ยน แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทัว่ไป 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

120 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ตกิคอน 
กรีต บริเวณซอยส านกั
สงฆ์พุทธพรหมปัญโญ  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 500,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีต บรเิวณซอย
ส านักสงฆ์พทุธ
พรหมปัญโญ หมูท่ี่ ๕ 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือพืน้ที่ลาด
ยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต. แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

121 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่องสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นายณรงค์ น้อยวิจติร  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 253,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ

ก่องสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นายณรงค์ น้อยวิจติร 
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
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ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

๔๘๐ ตารางเมตร 
พร้อมฝังทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

122 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
เข็มทอง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 178,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
เข็มทอง หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่ง
เสี้ยน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชา สัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

123 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
พงษ์ศักดิ์ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 417,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
พงษ์ศักดิ์ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
840 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

124 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
เซียมศิริ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 436,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
เซียมศิริ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๗๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 
850 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

125 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนลกูรังบริเวณ 
ซอยบ้านภู่ระหงษ์ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 23,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ

ก่อสร้างถนนลกูรัง 
บริเวณซอยบ้าน
ภู่ระหงษ์ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.30 เมตร 
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บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

126 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายล าพอง  
ดอนขันไพร หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 156,500.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายล าพอง ดอน
ขันไพร หมูท่ี่ 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่ง
เสี้ยน ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว ๑0๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

127 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางสาวบุณยนชุ  
รอดสนิ หมูท่ี่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 245,000.00 เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
จากความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน ด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารดุทรุด
โทรม ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่ได้
รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางสาวบุณยนชุ 
รอดสนิ หมูท่ี่ 7 บ้าน 
ท่าดินสอพอง ต.แก่ง
เสี้ยน ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร พรอ้มฝังท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ านวน 64 ท่อน 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 ป้าย 

128 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณบรเิวณซอยบ้าน
นายใบ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายใบ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน ส าหรับ
ประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1.000 
ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

129 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตบรเิวณซอยวัด
เขาเทพนมิิตร หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม 492,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรตี 
บริเวณซอยวดัเขาเทพ
นิมิตร หมู่ที ่7 บ้านท่า
ดินสอพอง ตงแก่งเสี้ยน 
ส าหรับประชาชนให้
สามารถสญัจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 240 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพืน้ที่
ถนนลาดยางพาราไม่
น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร พรอ้มฝังท่อ 
คสล. ขนาด 0.80 
เมตร จ านวน 6 ทอ่น 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 25 

 

ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย 
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

130 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณซอยหนองจอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

 250,000.00 เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยหนองจอก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ส าหรับ
ประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 12 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 72 ตาราง
เมตร พรอ้มฝังท่อ 
คสล. ขนาด Ø 1 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน และหู
ช้างคอนกรีตเสรมิเหลก็
รับน้ า ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

131 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน บรเิวณองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน หมูท่ี่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

 300,000.00 เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอง๕ ์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน หมูท่ี่ 5 บ้านนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน ส าหรับ
ประสานความรว่มมอืใน
การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในลักษณะ
บูรณาจากการทกุภาค
ส่วนในสังคม 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
องค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 8 
เมตร หรือพืน้ที่ใช้สอย
รวม 56,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ป้าย 

132 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรูสู้่โลกกว้าง ปลูกฝัง
ความรกัในครอบครวั 

 60,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้แก่เดก็ 
และมีประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู ้

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และคณะครูศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัด 
ถ้ าขุนไกร 

133 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขนักฬีาสี
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
สัมพันธ ์

 5,000.00 เพื่อให้เดก็ได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร 

134 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแห่เทียนพรรษา
พาเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ประจ าปี 2561 

 5,000.00 เพื่อให้เดก็ปฐมวัยได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์
และการตกแต่งเทียน
พรรษา 

เด็กเล็ก และคณะครู 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  
วัดถ้ าขนุไกร 

135 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเดอืนครูผู้ดแูลเดก็ของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวดัถ้ า
ขุนไกร 

 487,680.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนครู
ผู้ดูแลเดก็ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 

ครูผู้ดูแลเด็กของ  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
วัดถ้ าขนุไกร 

136 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ดแูลเดก็ของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวดัถ้ า
ขุนไกร 

 145,440.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเดก็ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 

ผู้ดูแลเดก็ของ ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 
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137 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเพิม่ค่าครองชีพ
ชั่วคราวผู้ดแูลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  
วัดถ้ าขนุไกร 

 22,620.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่า
ครองชีพชัว่คราวผู้ดูแล
เด็กของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัถ้ าขนุไกร 

ผู้ดูแลเดก็ของ ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 

138 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซือ้อาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร และส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน 

 621,000.00 เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) พร้อมดื่ม ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวดัถ้ า
ขุนไกร และโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน (2 ภาค
เรียนการศกึษา) 

เด็กนักเรียนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า  
ขุนไกร และโรงเรียน
บ้านหนองสอง 

139 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา (อาหาร
กลางวนั) ของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร 

 308,700.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ าขนุ
ไกร (2 ภาคเรียนการ 
ศึกษา) 

เด็กนักเรียนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 

140 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร 

 107,100.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า
การจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

เด็กเล็กของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร 

141 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการฝกึอบรม
ประดิษฐแ์ละตกแต่งเทียน
พรรษา ประจ าปี 2561 

 15,200.00 เพื่อให้เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์
และการตกแต่งเทียน
พรรษา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

142 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการรณรงคแ์ละ
ประชา สัมพนัธ์วนั
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี 
2561 

 3,600.00 เพื่อส่งเสริมและอนรุักษ์
ประเพณแีละวัฒนธรรม
อันดีงามให้อยู่คู่กับคน
ไทยตลอดไป 

เด็ก เยาวชนประชาชน
ทั่วไป ผู้น าชมุชน 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

143 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสงกรานต์ไทย
ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2561 

 127,800.00 เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
และสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

144 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

 130,000.00 เพื่ออนุรกัษ์และสืบทอด
ประเพณีวฒันธรรมอนัดี
งาม 

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

145 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนนุส านกังานจังหวัด
กาญจนบุร ี

 25,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุน
ส านักงานจังหวดั
กาญจนบุรี ด าเนนิตาม
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ส านักงานจังหวดั
กาญจนบุร ี

146 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนนุส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน ประจ าปี
งบประมาณ 2561) 

 1,044,000.00 เพื่อให้นกัเรียนมนี้ าหนกั
และส่วนสูงตามเกณฑ์ 

นักเรียนชัน้อนุบาล 1 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน 

147 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ

อุดหนนุโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ากประสบการณ์

นักเรียนโรงเรียน  
บ้านหนองสองตอน 
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ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการศึกษานอก
สถานที ่

ตรง แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รกัการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

148 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการประกนัคุณภาพ
การ ศกึษาภายใน
สถานศกึษาในสังกดั
องค์การบริหารสว่นต าบล
แก่งเสี้ยน 

 5,000.00 เพื่อให้การบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
วัดถ้ าขนุไกร มีคุณภาพ
การศกึษาได้มาตรฐาน
ตามเป้าหมายอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 

การบริหารงานของ 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
วัดถ้ าขนุไกร 

149 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ “การศกึษาก้าว
ไกล ทอ้งถิน่ไทยพัฒนา” 
ประจ าปี 2561 

 40,000.00 เพื่อเป็นการมีส่วนรว่มใน
การสนองตอ่พระราช 
ด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
การศกึษาแก่เดก็และ
เยาวชนในพืน้ที ่

คณะครู ผู้ปกครอง 
และเดก็เลก็ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า 
ขุนไกร 

150 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
พระบรม ราชนิีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนือ่งใน
โอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 

 100,000.00 เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลระลกึถงึพระมหา
กรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ ทรง
พระเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 86 ปี 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

151 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกรู เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 

 150,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน ได้
แสดงความกตญัญู 
กตเวที น้อมร าลกึในพระ
มหากรณุาธิคุณ และ
แสดงความจงรกัภกัดี 
ถวายเป็นราชสักการะแด่
พระบาท สมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

152 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
(ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า
ขุนไกร) 

 3,000.00 เพื่อปลูกฝงั ส่งเสริมให้
เด็กรักและหวงแหนเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

เด็กเล็กของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขนุไกร 

153 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ 
ประจ าปี 2561  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
วัดถ้ าขนุไกร 

 5,000.00 เพื่อให้เดก็มีส่วนรว่ม
ถวายพระพร แสดงความ
เคารพ และความ
จงรกัภักดีตอ่สมเด็จพระ
นางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ 

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กวดัถ้ าขนุไกร 

154 การพัฒนาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการแม่ลูกผกูพนัร่วม
ท ากระทงเนื่องในวันลอย
กระทง ประจ าปี 2560 
(ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดถ้ า
ขุนไกร) 

 5,000.00 เพื่ออนุรกัษ์และสืบทอด
ประเพณีไทย วฒันธรรม
อันดีงามของไทย 

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กวดัถ้ าขนุไกร 

155 การพัฒนาระบบ
การบริหารและการ
จัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝกึอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ  
แก่ประชาชนในต าบล 
แก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 30,000.00 เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนพึ่งตนเอง 
ตลอดจนมกีารด าเนนิ
ชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

                องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 105 โครงการ  จ านวนเงิน 27,543,693 บาท      
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 105 โครงการ  จ านวนเงิน 27,543,692 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 10 1,442,744.00 10 1,442,744.00 

การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 121,530.00 3 121,530.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณุคา่ทางสังคม 7 6,588,908.00 7 6,588,908.00 

การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

41 8,574,340.51 41 8,574,340.51 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

31 8,229,766.93 31 8,229,766.93 

การพัฒนาระบบการศึกษา และสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

13 2,586,403.28 13 2,586,402.68 

การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 10 1,442,744.00 10 1,442,744.00 

รวม 105 27,543,692.72 105 27,543,692.12 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
1 การพัฒนาศักยภาพ

คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

 
80,000.00 20,000.00 ค.765/61 01/01/2561 30 

  20,000.00 ค.766/61 01/01/2561 30 

  20,000.00 ค.767/61 01/01/2561 30 

  20,000.00 ค083/61 01/01/2561 30 

2 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

 
5,000.00 5,000.00 ค.282/2561 28/02/2561 1 

3 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
วินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย สร้างจิต 
ส านึกในการขับขี่
แก่ประชาชน 

 
20,000.00 9,850.00 B00013/61 24/08/2561 1 
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  500.00 CNTR-
0220/61 

21/08/2561 7 

  1,200.00 CNTR-
0219/61 

22/08/2561 5 

  5,136.00 CNTR-
0218/61 

21/08/2561 5 

4 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการสุขสันต์วัน
ครอบครัว ประจ าปี 
2561 

 
60,000.00 3,000.00 CNTR-

0117/61 
13/04/2561 1 

  30,100.00 CNTR-
0114/61 

13/04/2561 1 

  25,000.00 CNTR-
0116/61 

13/04/2561 1 

  1,900.00 CNTR-
0119/61 

09/04/2561 5 

5 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
สถาบันครอบครัว
โดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

 
120,000.00 9,000.00 44/2561 28/03/2561 2 

  2,800.00 CNTR-
0100/61 

27/03/2561 1 

  4,400.00 CNTR-
0099/61 

28/03/2561 2 

  97,200.00 ค.403/2561 28/03/2561 2 

6 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัวองค์การ 
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

 
16,000.00 14,330.00 13/2561 30/11/2560 7 

7 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภยัยาเสพ
ติด ประจ าป ี
2561 

 
100,000.00 6,600.00 ค.407/2561 13/04/2561 1 

  20,000.00 CNTR-
0118/61 

13/04/2561 1 

  4,000.00 CNTR-
0115/61 

09/04/2561 5 

  7,400.00 CNTR-
0111/61 

13/04/2561 1 

  27,330.00 CNTR-
0112/61 

13/04/2561 1 

  34,100.00 CNTR-
0113/61 

13/04/2561 1 

8 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุและ
กลุ่มสตรี ประจ าป ี
2561 

 
30,000.00 12,430.00 CNTR-

0194/61 
26/07/2561 5 

  468.00 CNTR-
0196/61 

26/07/2561 7 

9 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิต
และส่งเสริมอาชีพ

รายได้อื่น ๆ 1,000,000.00 52,200.00 22/2561 19/03/2561 5 
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ผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

  30,000.00 CNTR-
0216/61122 

11/04/2561 5 

  3,000.00 CNTR-
0124/61 

11/04/2561 5 

  744,000.00 CNTR-
0134/61 

05/05/2561 90 

  114,800.00 CNTR-
0236/61 

07/09/2561 5 

10 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างศักยภาพ
เพิ่มความเข้มแข็ง 
ของผู้สูงอาย ุ
และเครือข่าย 
ประจ าป ี2561 

 
98,000.00 60,000.00 B00008/61 14/06/2561 2 

  300.00 CNTR-
0160/61 

13/06/2561 7 

  7,000.00 CNTR-
0161/61 

15/06/2561 1 

  29,700.00 CNTR-
0159/61 

15/06/2561 1 

11 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้
ความรู้การท าปุ๋ย
หมักจากขยะ
อินทรีย์ (โดยการ
คัดแยกขยะ) 

 
15,000.00 3,500.00 CNTR-

0239/61 
11/09/2561 7 

  1,840.00 CNTR-
0238/61 

11/09/2561 7 

12 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเสริม 
สร้างจิตส านึกรัก
ธรรมชาติ และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 

 
10,000.00 3,440.00 CNTR-

0245/61 
18/09/2561 7 

13 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริฯ 
ประจ าป ี2561 

 
120,000.00 4,500.00 CNTR-

0223/61 
24/08/2561 5 

  325.00 CNTR-
0224/61 

24/08/2561 7 

  30,000.00 CNTR-
0233/61 

28/08/2561 7 

  77,925.00 ค.768/61 30/08/2561 3 

14 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการรับ
ลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เคลื่อนที่ 
อบต.แก่งเส้ียน 
ประจ าป ี2561 

 
7,500.00 7,369.00 9/2561 03/11/2560 7 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 31 

 

15 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

 
1,536,000.00 99,200.00 ค.030/61 01/10/2560 31 

  6,400.00 ค.033/61 01/10/2560 31 

  98,400.00 ค068/2561 01/11/2560 30 

  7,200.00 ค071/2561 01/11/2560 30 

  99,200.00 ค.128/2561 01/12/2560 31 

  8,000.00 ค.131/2561 01/12/2560 31 

  100,000.00 181/2561 01/01/2561 31 

  8,800.00 184/2561 01/01/2561 31 

  100,000.00 ค.249/2561 01/02/2561 28 

  8,800.00 ค.252/2561 01/02/2561 28 

  100,800.00 ค.300/2561 01/03/2561 31 

  8,800.00  ึค.303/2561 01/03/2561 31 

  101,600.00 ค.377/2561 01/04/2561 30 

  13,600.00 ค.380/2561 01/04/2561 30 

  103,200.00 ค.462/2561 01/05/2561 31 

  8,000.00 ค.465/2561 01/05/2561 31 

  103,200.00 ค.519/2561 01/06/2561 30 

  7,200.00 ค.522/2561 01/06/2561 30 

  103,200.00 ค.599/61 01/07/2561 31 

  10,400.00 ค.602/61 01/07/2561 31 

  103,200.00 ค.648/61 01/08/2561 31 

  9,600.00 ค.651/61 01/08/2561 31 

  103,200.00 ค.753/61 01/09/2561 30 

  8,800.00 ค.757/61 01/09/2561 30 

16 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 
5,086,800.00 360,700.00 ค.029/61 01/10/2560 31 

  55,200.00 ค.032/61 01/10/2560 31 

  389,100.00 ค 067/2561 01/11/2560 30 

  28,200.00 ค070/61 01/11/2560 30 

  393,500.00 ค.127/2561 01/12/2560 31 

  21,900.00 130/2561 01/12/2560 31 

  394,100.00 ค.180/2561 01/01/2561 31 
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  21,300.00 ค.183/2561 01/01/2561 31 

  393,300.00 ค.248/2561 01/02/2561 28 

  21,300.00 251/2561 01/02/2561 28 

  393,900.00 ค.299/2561 01/03/2561 31 

  20,700.00 ค.302/2561 01/03/2561 31 

  393,200.00 ค.376/2561 01/04/2561 30 

  19,400.00 ค.379/2561 01/04/2561 30 

  392,500.00 ค.461/2561 01/05/2561 31 

  18,800.00 ค.464/2561 01/05/2561 31 

  390,800.00 ค.518/2561 01/06/2561 30 

  18,800.00 ค.521/2561 01/06/2561 30 

  389,500.00 ค.598/61 01/07/2561 31 

  18,800.00 ค.601/61 01/07/2561 31 

  389,500.00 ค.647/61 01/08/2561 31 

  18,200.00 ค.650/61 01/08/2561 31 

  388,900.00 ค.752/61 01/09/2561 30 

  17,500.00 ค.756/61 01/09/2561 30 

17 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

 
42,000.00 3,000.00 ค.031/61 01/10/2560 31 

  3,000.00 ค069/2561 01/11/2560 30 

  3,000.00 ค.129/2561 01/12/2560 31 

  3,000.00 182/2561 01/01/2561 31 

  3,000.00 ค.250/2561 01/02/2561 28 

  3,000.00 ค.301/2561 01/03/2561 31 

  3,000.00 ค.378/2561 01/04/2561 30 

  3,500.00 ค.463/2561 01/05/2561 31 

  4,000.00 ค.520/2561 01/06/2561 30 

  4,500.00 ค.600/61 01/07/2561 15 

  4,500.00 ค649/61 01/08/2561 31 

  4,500.00 ค754/61 01/09/2561 30 

18 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค  
พิษสุนัขบ้า 
ประจ าป ี2561 

 
50,000.00 41,490.00 CNTR-

0131/61 
01/05/2561 5 
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  4,149.00 CNTR-
0132/61 

27/04/2561 7 

19 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

 
175,000.00 174,000.00 15/2561 20/03/2561 30 

20 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เยาวชน 
ประจ าป ี2561 

 
50,000.00 42,000.00 ค.325/2561 23/02/2561 3 

  800.00 CNTR-
0071/61 

20/02/2561 7 

  7,200.00 35/2561 23/02/2561 3 

21 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

 
54,440.00 1,440.00 17/2561 08/12/2560 7 

  8,000.00 28/2561 16/01/2561 7 

  1,200.00 CNTR-
0085/61 

10/03/2561 7 

  10,000.00 CNTR-
0130/61 

11/04/2561 20 

  1,500.00 CNTR-
0149/61 

22/05/2561 7 

  2,000.00 CNTR-
0185/61 

12/07/2561 7 

22 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ประชาชนของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

 
20,000.00 18,000.00 CNTR-

0225/61 
23/08/2561 30 

23 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน  
(ฝ่ายประจ า) 

 
4,257,480.00 174,670.00 ค.046/61 01/10/2560 31 

  33,910.00 ค.046/61 01/10/2560 31 

  3,000.00 ค.046/61 25/10/2560 31 

  124,930.00 ค046/61 01/10/2560 31 

  51,970.00 ค046/61 01/10/2560 31 

  174,670.00 ค101/61 01/11/2560 30 

  33,910.00 ค101/61 01/11/2560 30 

  3,000.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  124,930.00 ค.101/61 01/11/2560 30 
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  14,270.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  175,570.00 ค158/61 01/12/2560 31 

  33,910.00 ค101/61 01/12/2560 31 

  3,000.00 ค.158/61 01/12/2560 31 

  124,930.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  14,270.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  174,960.00 ค231/61 01/01/2561 31 

  33,910.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  3,000.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  124,930.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  14,270.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  177,002.00 ค276/61 01/02/2561 28 

  33,910.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  3,000.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  124,930.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  14,270.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  175,360.00 ค345/61 01/03/2561 31 

  33,910.00 ค345/61 01/03/2561 31 

  3,000.00 ค345/61 01/03/2561 31 

  124,930.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  14,270.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  178,960.00 ค426/61 01/04/2561 30 

  33,910.00 ค426/61 01/04/2561 30 

  3,000.00 ค426/61 01/04/2561 30 

  104,320.00 ค426/61 01/04/2561 30 

  14,270.00 ค426/61 01/04/2561 30 

  178,960.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  33,910.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  3,000.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  104,320.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  14,270.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  178,960.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  33,910.00 ค552/61 01/06/2561 30 
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  3,000.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  124,440.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  14,270.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  178,960.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  33,910.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  3,000.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  124,440.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  14,270.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  178,960.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  33,910.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  3,000.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  124,440.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  14,270.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  178,960.00 ค788/61 01/09/2561 30 

  33,910.00 ค788/61 01/09/2561 30 

  3,000.00 ค788/61 01/09/2561 30 

  124,440.00 ค788/61 01/09/2561 30 

  14,270.00 ค788/61 01/09/2561 30 

24 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

 
243,695.00 19,500.00 ค.211/2561 28/12/2560 7 

25 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

 
80,000.00 14,900.00 ค206/61 01/01/2561 150 

  14,900.00 ค698/61 01/05/2561 150 

  1,950.00 ค075/61 01/10/2560 150 

  2,850.00 ค095/61 01/10/2560 150 

  7,800.00 ค154/61 01/10/2560 150 

  1,650.00 ค271/61 01/10/2560 150 

  1,000.00 ค323/61 01/10/2560 150 

  2,150.00 ค495/61 01/05/2561 150 

  3,800.00 ค612/61 01/05/2561 150 

  1,650.00 ค719/61 01/03/2561 150 
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26 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

 
268,800.00 10,000.00 CNTR-

0189/61 
16/07/2561 7 

  5,900.00 CNTR-
0034/61 

20/12/2560 7 

27 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

 
360,000.00 6,258.54 010/2561 07/11/2560 7 

  4,107.73 11/2561 21/11/2560 7 

  6,700.00 14/2561 01/12/2560 7 

  2,300.00 1/2561 23/11/2560 7 

  10,320.00 CNTR-
0040/61 

03/01/2561 7 

  8,100.00 36/2561 22/02/2561 7 

  3,579.24 CNTR-
0087/61 

13/03/2561 5 

  900.00 CNTR-
0073/61 

23/02/2561 7 

  6,360.00 CNTR-
0083/61 

09/03/2561 7 

  6,909.10 CNTR-
0129/61 

25/04/2561 7 

  1,900.00 CNTR-
0126/61 

12/04/2561 7 

  5,820.00 CNTR-
0197/61 

26/07/2561 5 

  500.00 CNTR-
0199/61 

26/07/2561 7 

  10,200.00 CNTR-
0208/61 

08/08/2561 7 

  2,280.00 CNTR-
0206/61 

08/08/2561 5 

  5,435.60 CNTR-
0202/61 

31/07/2561 7 

  11,000.00 CNTR-
0215/61 

16/08/2561 7 

  3,857.46 CNTR-
0221/61 

17/08/2561 7 

  4,659.96 CNTR-
0232/61 

27/08/2561 7 

  99,300.00 CNTR-
0244/61 

30/08/2561 7 

  4,650.00 CNTR-
0250/61 

22/09/2561 7 

  13,500.00 CNTR-
0246/61 

19/09/2561 7 

28 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

ค่าวัสดุส านักงาน 
 

120,000.00 6,600.00 CNTR-
0038/61 

03/01/2561 5 
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บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

  1,450.00 CNTR-
0039/61 

29/12/2560 7 

  10,033.00 20/2561 16/03/2561 5 

  16,751.00 23/2561 16/03/2561 5 

  4,700.00 CNTR-
0123/61 

12/04/2561 5 

  4,100.00 CNTR-
0162/61 

20/06/2561 5 

  1,650.00 CNTR-
0193/61 

19/07/2561 5 

  39,895.00 CNTR-
0191/61 

26/07/2561 5 

  3,220.00 CNTR-
0222/61 

22/08/2561 5 

  9,999.00 CNTR-
0251/61 

21/09/2561 5 

  15,166.00 CNTR-
0242/61 

11/09/2561 5 

29 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุไฟฟ้า 
และวิทย ุ

 
20,000.00 9,720.00 CNTR-

0252/61 
20/09/2561 5 

30 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

 
20,000.00 1,100.00 CNTR-

0093/61 
15/03/2561 5 

  5,355.00 CNTR-
0192/61 

26/07/2561 5 

31 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 

 
80,000.00 5,400.00 003/2561 07/11/2560 7 

  3,670.00 CNTR-
0043/61 

03/01/2561 7 

  6,313.00 CNTR-
0121/61 

10/04/2561 5 

  22,000.00 CNTR-
0140/61 

08/05/2561 5 

  22,000.00 CNTR-
0241/61 

12/09/2561 7 

32 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 
300,000.00 8,396.80 2/2561 01/10/2560 31 

  15,867.60 3/2561 01/11/2560 30 

  11,557.20 CNTR-
0047/61 

01/12/2560 31 
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  19,012.40 CNTR-
0064/61 

01/01/2561 31 

  12,389.20 CNTR-
0084/2561 

01/02/2561 28 

  13,898.40 CNTR-
0120/61 

02/03/2561 30 

  15,705.50 CNTR-
0135/61 

01/04/2561 30 

  16,059.00 CNTR-
0155/61 

01/05/2561 31 

  15,972.00 CNTR-
0174/61 

01/06/2561 30 

  13,294.20 CNTR-
0204/61 

01/07/2561 31 

  12,246.60 CNTR-
0234/61 

01/08/2561 31 

  11,258.90 ค809/61 01/09/2561 30 

33 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

 
80,000.00 1,800.00 5/2561 01/12/2560 5 

  17,700.00 CNTR-
0128/61 

24/04/2561 5 

  11,800.00 CNTR-
0127/61 

24/04/2561 5 

  17,400.00 CNTR-
0214/61 

16/08/2561 5 

  10,450.00 CNTR-
0249/61 

20/09/2561 5 

34 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า 
 

900,000.00 29,067.00 ค056/61 01/09/2560 60 

  346.90 ค057/61 01/09/2560 30 

  19,594.20 ค081/61 01/10/2560 31 

  5,114.62 ค139/61 01/11/2560 30 

  5,571.52 ค193/61 01/12/2560 31 

  41,699.90 ค205/61 01/09/2560 30 

  45,037.25 ค209/61 01/10/2559 90 

  15,838.42 ค221/61 01/12/2560 31 

  19,706.71 ค270/61 01/11/2560 90 

  18,770.90 ค298/61 01/01/2561 58 

  7,976.69 ค404/61 01/03/2561 31 

  4,681.18 ค470/61 01/04/2561 30 

  51,785.24 ค477/61 01/02/2561 90 
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  53,680.07 ค494/61 01/01/2561 90 

  26,843.23 ค547/61 01/05/2561 31 

  9,705.33 ค562/61 01/05/2561 31 

  28,211.49 ค603/61 01/06/2561 30 

  26,247.99 ค657/61 01/07/2561 31 

  22,267.45 ค751/61 01/08/2561 31 

  107,929.45 ค786/61 01/06/2561 90 

  25,622.08 ค812/61 01/09/2561 30 

35 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บคุลากร 

ค่าบริการโทรศัพท ์
 

12,000.00 513.60 ค058/61 01/09/2560 30 

  761.84 ค191/61 01/10/2560 61 

  727.60 ค222/61 01/12/2560 31 

  415.16 ค326/61 01/01/2561 31 

  312.44 ค351/61 01/02/2561 28 

  532.86 ค457/61 01/03/2561 31 

  220.42 ค540/61 01/04/2561 30 

  400.18 ค563/61 01/05/2561 31 

  434.42 ค655/61 01/06/2561 30 

  254.66 ค741/61 01/07/2561 31 

  346.68 ค810/61 01/08/2561 31 

36 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการไปรษณีย ์
 

12,000.00 858.00 ค627/61 01/10/2560 365 

37 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

 
100,000.00 7,104.80 ค059/61 01/09/2560 30 

  14,209.60 ค192/61 01/10/2560 61 

  7,104.80 ค223/61 01/12/2560 31 

  7,104.80 ค327/61 01/01/2561 31 

  7,104.80 ค352/61 01/02/2561 28 

  7,104.80 ค458/61 01/03/2561 31 

  7,104.80 ค541/61 01/04/2561 30 
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  7,104.80 ค564/61 01/05/2561 31 

  7,104.80 ค565/61 01/06/2561 30 

  7,104.80 ค742/61 01/07/2561 31 

  7,104.80 ค811/61 01/08/2561 31 

38 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

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

 
5,000.00 4,815.00 ค.362/2561 03/04/2561 365 

39 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

 
20,000.00 980.00 1/2561 01/10/2560 31 

  1,040.00 1/2561 01/11/2560 31 

  1,000.00 1/2561 01/12/2561 31 

  1,040.00 1/2561 01/01/2561 31 

  960.00 1/2561 01/02/2561 28 

  1,040.00 1/2561 01/03/2561 31 

  940.00 1/2561 01/04/2561 30 

  1,040.00 1/2561 01/05/2561 31 

  1,020.00 1/2561 01/06/2561 30 

  1,040.00 CNTR-
0013/61 

01/07/2561 31 

  1,060.00 CNTR-
0013/61 

01/08/2561 31 

40 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาท า
ความสะอาด 
บริเวณที่ท าการ 
อบต.แก่งเส้ียน 

 
99,600.00 8,000.00 45/2560 01/09/2560 30 

  7,742.00 4/2561 02/10/2560 27 

  8,000.00 4/2561 01/11/2560 30 

  8,000.00 4/2561 01/12/2560 31 

  8,000.00 4/2561 01/01/2561 31 

  7,460.00 4/2561 01/02/2561 28 

  8,000.00 4/2561 01/03/2561 31 

  7,733.00 4/2561 01/04/2561 30 

  8,000.00 4/2561 01/05/2561 31 

  8,000.00 4/2561 01/06/2561 30 
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  7,742.00 4/2561 01/07/2561 31 

  8,000.00 CNTR-
0171/61 

01/08/2561 31 

41 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้และ
สวนหย่อม 

 
99,600.00 8,000.00 41/2560 01/09/2560 30 

  7,742.00 6/2561 02/10/2560 27 

  8,000.00 6/2561 01/11/2560 30 

  8,000.00 6/2561 01/12/2560 31 

  8,000.00 6/2561 01/01/2561 31 

  8,000.00 6/2561 01/02/2561 28 

  8,000.00 6/2561 01/03/2561 31 

  7,733.00 6/2561 01/04/2561 30 

  8,000.00 6/2561 01/05/2561 31 

  8,000.00 6/2561 01/06/2561 30 

  7,742.00 6/2561 01/07/2561 31 

  8,000.00 CNTR-
0171/61 

01/08/2561 31 

42 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ 
ประจ ารถน้ า 

 
90,000.00 7,500.00 39/2560 01/09/2560 30 

  7,258.00 7/2561 02/10/2560 27 

  7,500.00 7/2561 01/11/2560 30 

  7,500.00 7/2561 01/12/2560 31 

  7,500.00 7/2561 01/01/2561 31 

  7,500.00 7/2561 01/02/2561 28 

  7,500.00 7/2561 01/03/2561 31 

  7,250.00 7/2561 01/04/2561 30 

  7,500.00 7/2561 01/05/2561 31 

  7,500.00 7/2561 01/06/2561 30 

  7,258.00 CNTR-
0166/61 

01/07/2561 31 

  7,500.00 CNTR-
0166/61 

01/08/2561 31 

43 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

 
72,000.00 6,000.00 44/2560 01/09/2560 30 
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บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

44 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่บันทกึ
ข้อมูล 

 
108,000.00 6,050.00 43/2560 01/09/2560 30 

  7,674.00 5/2561 02/10/2560 27 

  7,930.00 5/2561 01/11/2560 30 

  7,930.00 5/2561 01/12/2560 31 

  7,930.00 5/2561 01/01/2561 31 

  7,930.00 5/2561 01/02/2561 28 

  7,930.00 5/2561 01/03/2561 31 

  8,700.00 5/2561 01/04/2561 30 

  9,000.00 5/2561 01/05/2561 31 

  9,000.00 5/2561 01/06/2561 30 

  8,710.00 5/2561 01/07/2561 31 

  9,000.00 CNTR-
0169/61 

01/08/2561 31 

45 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือในการ
จัดเก็บรายได้และ
บริการประชาชน 

 
100,000.00 7,460.00 42/2560 01/09/2560 30 

  7,219.00 2/2561 02/10/2560 27 

  7,460.00 2/2561 01/11/2560 30 

  7,460.00 2/2561 01/12/2560 31 

  7,460.00 2/2561 01/01/2561 31 

  7,460.00 2/2561 01/02/2561 28 

  7,460.00 2/2561 01/03/2561 31 

  8,700.00 2/2561 01/04/2561 30 

  9,000.00 2/2561 01/05/2561 31 

  9,000.00 2/2561 01/06/2561 30 

  8,710.00 2/2561 01/07/2561 7 

  9,000.00 CNTR-
0173/61 

01/08/2561 31 

46 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน  
(ฝ่ายประจ า) 

 
806,400.00 51,970.00 ค046/61 01/10/2560 31 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 43 

 

บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

  14,270.00 ค046/61 01/10/2560 31 

  51,970.00 ค101/61 01/11/2561 30 

  14,270.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  51,970.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  14,270.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  51,970.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  14,270.00 ค231/61 01/01/2561 31 

  51,970.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  14,270.00 ค345/61 01/03/2561 31 

  52,820.00 ค427/61 01/04/2561 30 

  14,270.00 ค427/61 01/04/2561 30 

  53,041.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  14,270.00 ค488/61 01/05/2561 31 

  53,041.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  14,270.00 ค552/61 01/06/2561 30 

  52,920.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  14,270.00 ค619/61 01/07/2561 31 

  52,920.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  14,270.00 ค705/61 01/08/2561 31 

  52,920.00 ค788/61 01/09/2561 30 

  14,270.00 ค788/61 01/09/2561 30 

47 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน 
 

78,500.00 3,500.00 ค013/61 01/09/2560 30 

  2,300.00 ค.014/61 01/09/2560 30 

  3,500.00 ค060/61 01/10/2560 31 

  2,300.00 ค062/61 01/10/2560 31 

  3,500.00 ค122/61 01/11/2560 30 

  2,300.00 ค123/61 01/11/2560 30 

  3,500.00 ค186/61 01/12/2560 31 

  2,300.00 ค187/61 01/12/2560 31 
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  3,500.00 ค253/61 01/01/2561 31 

  2,300.00 คค254/61 01/01/2561 31 

  3,500.00 ค296/61 01/02/2561 28 

  2,300.00 ค297/61 01/02/2561 28 

  3,500.00 ค373/61 01/03/2561 31 

  2,300.00 ค374/61 01/03/2561 31 

  3,500.00 ค438/61 01/04/2561 30 

  2,300.00 ค439/61 01/04/2561 30 

  3,500.00 ค503/61 01/05/2561 31 

  4,400.00 ค505/61 01/05/2561 31 

  3,500.00 ค576/61 01/06/2561 30 

  3,000.00 ค577/61 01/06/2561 30 

  3,500.00 ค635/61 01/07/2561 31 

  3,000.00 ค636/61 31/07/2561 31 

  3,500.00 ค730/61 01/08/2561 31 

  3,000.00 ค731/61 01/08/2561 31 

48 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

 
6,100.00 500.00 ค061/61 01/10/2560 150 

  4,000.00 ค406/61 01/10/2560 150 

49 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานธุรการ 
และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

 
110,000.00 7,460.00 31/2560 01/09/2560 30 

  7,219.00 1/2561 02/10/2560 27 

  7,460.00 1/2561 01/11/2560 30 

  7,460.00 1/2561 01/12/2560 31 

  7,460.00 1/2561 01/01/2561 31 

  7,460.00 1/2561 01/02/2561 28 

  7,460.00 1/2561 01/03/2561 31 

  8,700.00 1/2561 01/04/2561 30 

  9,000.00 1/2561 01/05/2561 31 

  9,000.00 1/2561 01/06/2561 30 

  8,710.00 1/2561 01/07/2561 31 
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  9,000.00 CNTR-
0167/61 

01/08/2561 31 

50 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 
947,800.00 1,900.00 15/2561 01/12/2560 7 

  85,000.00 16/2561 07/12/2560 7 

  6,280.00 29/2561 17/01/2561 7 

  77,000.00 33/2561 13/02/2561 15 

  900.00 CNTR-
0074/61 

23/02/2561 7 

  424,500.00 14/2561 20/03/2561 30 

  8,800.00 CNTR-
0154/61 

30/06/2561 7 

  95,000.00 CNTR-
0184/61 

11/07/2561 15 

  2,000.00 CNTR-
0207/61 

08/08/2561 5 

  76,000.00 CNTR-
0237/61 

10/09/2561 30 

  82,000.00 CNTR-
0247/61 

20/09/2561 15 

51 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน 
 

20,000.00 8,706.00 CNTR-
0091/61 

16/03/2561 5 

  10,325.00 CNTR-
0240/61 

10/09/2561 5 

52 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

 
30,000.00 9,600.00 CNTR-

0150/61 
30/05/2561 5 

  11,450.00 CNTR-
0235/61 

06/09/2561 5 

53 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 
48,120.00 3,853.00 ค.034/61 01/10/2560 15 

  3,938.00 ค.066/2561 01/11/2560 15 

  3,938.00 ค.137/2561 01/12/2560 15 

  3,938.00 ค.190/2561 01/01/2561 31 

  3,938.00 ค.257/2561 01/02/2561 15 

  3,938.00 ค.317/2561 01/03/2561 15 

  3,938.00 ค.396/2561 01/04/2561 15 
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  3,938.00 ค.452/2561 01/05/2561 15 

  3,938.00 ค.529/2561 01/06/2561 15 

  3,938.00 ค.597/61 01/07/2561 15 

  3,938.00 ค.670/61 01/08/2561 15 

  3,938.00 ค.763/61 01/09/2561 15 

54 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายตาม 
ข้อผูกพัน 

 
92,000.00 80,118.00 ค.229/2561 24/01/2561 1 

55 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 
150,000.00 150,000.00 ค138/61 01/12/2560 31 

56 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน 
 

87,000.00 3,000.00 ค019/61 01/09/2560 30 

  3,000.00 ค072/61 01/10/2560 31 

  6,000.00 ค113/61 01/09/2560 60 

  3,000.00 ค132/61 01/11/2560 30 

  3,000.00 ค185/61 01/12/2560 31 

  3,000.00 ค263/61 01/01/2561 31 

  3,000.00 ค313/61 01/02/2561 28 

  12,000.00 ค314/61 01/11/2560 120 

  3,000.00 ค409/61 01/03/2561 31 

  3,000.00 ค455/61 01/04/2561 0 

  3,000.00 ค524/61 01/05/2561 31 

  3,000.00 ค613/61 01/06/2561 30 

  3,000.00 ค699/61 01/07/2561 31 

  3,000.00 ค769/61 01/08/2561 31 

  18,000.00 ค802/61 01/03/2561 180 

57 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

 
115,550.00 4,800.00 7/2561 08/12/2560 5 
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  990.00 8/2561 13/12/2560 5 

  260.00 18/2561 08/12/2560 7 

  24,000.00 20/2561 13/12/2560 7 

  5,100.00 19/2561 13/12/2560 7 

  49,300.00 ค164/61 08/09/2560 5 

58 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมาผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

 
0.00 7,460.00 40/2560 01/09/2560 30 

  7,219.00 3/2561 02/10/2560 27 

  7,460.00 3/2561 01/11/2560 30 

  7,460.00 3/2561 01/12/2560 31 

  7,460.00 3/2561 01/01/2561 31 

  7,460.00 3/2561 01/02/2561 28 

59 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 

 
81,000.00 8,700.00 CNTR-

0109/61 
01/04/2561 30 

  9,000.00 CNTR-
0108/61 

01/05/2561 31 

  9,000.00 CNTR-
0108/61 

01/06/2561 30 

  8,710.00 CNTR-
0168/61 

01/07/2561 31 

  9,000.00 CNTR-
0168/61 

01/08/2561 31 

60 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
81,000.00 8,700.00 CNTR-

0108/61 
01/04/2561 30 

  9,000.00 CNTR-
0109/61 

01/05/2561 31 

  9,000.00 CNTR-
0109/61 

01/06/2561 30 

  8,710.00 CNTR-
0170/61 

01/07/2561 31 

  9,000.00 CNTR-
0170/61 

01/08/2561 31 

61 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

 
67,500.00 50,000.00 CNTR-

0217/61 
20/08/2561 5 
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62 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ  
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน เช่ือม หมู่
ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 491,500.00 490,500.00 1/2561 06/02/2561 30 

63 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย พุฒ
เอก ถึงบ้านนางนิ
พาภร พงษ์สวัสดิ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก   
ต.แก่งเส้ียน 

 
497,500.00 490,500.00 4/2561 06/02/2561 30 

64 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนซอย
บ้านนายทวี ปิโย 
หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 226,500.00 225,500.00 7/2561 07/02/2561 30 

65 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายใจ ประสานเอ  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 487,000.00 486,000.00 5/2561 07/02/2561 30 

66 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
บริเวณบ้านนาย
สมัยมีโชค สุขเอี่ยม 
ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

 
80,500.00 78,500.00 CNTR-

0212/61 
16/08/2561 30 

67 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
บริเวณบ้านนาง
สนอง จีนฉาว ถึง
บ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์  
หมู่ที่ ๖ บา้นตรอก
มะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

 
55,500.00 54,000.00 CNTR-

0213/61 
16/08/2561 30 

68 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังไฟสาธารณะ 
บริเวณซอยบ้าน 
ผอ.จ านงค์ ยอดข า 
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ ๗  
ต.แก่งเส้ียน 

 
66,800.00 66,766.93 ค.476/61 17/05/2561 30 

69 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เงินสะสม 455,000.00 454,000.00 2/2561 06/02/2561 30 
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สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริเวณถนนซอยไร่
เอ-ดริน  
หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

70 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนซอย
ฟาร์มไก่  
หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 409,000.00 408,000.00 3/2561 06/02/2561 30 

71 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตระบบ
ประปา บริเวณ
ชุมชนเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 57,500.00 57,000.00 CNTR-
0137/61 

10/05/2561 30 

72 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบ้านทนาย
หมี หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 114,500.00 114,000.00 8/2561 10/02/2561 30 

73 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เจาะบ่อบาดาล 
บริเวณอนามัย
หนองสองตอน หมู่
ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 114,500.00 114,000.00 9/2561 10/02/2561 30 

74 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายสมเกียรติ  
ล้วนรอด หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

 
234,500.00 234,000.00 10/2561 13/02/2561 40 

75 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนาย
พยนต์  
หนูขาว ถึงบ้าน
นายปัญญา 
คงกระพันธ ์
หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

 
204,000.00 199,000.00 CNTR-

0088/61 
14/03/2561 40 

76 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนาย
พยนต์ หนขูาว หมู่
ที่ 7 บ้านท่าดินสอ
พอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 496,000.00 495,000.00 6/2561 07/02/2561 30 
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77 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายลัก แสนเทศ 
หมู่ที่ ๔ บา้นหนอง
สองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 168,500.00 167,500.00 CNTR-
01646/61 

26/06/2561 45 

78 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
จ.ส.อ.เพชรนวล  
เล่ห์บุญ  
หมู่ที่ ๔  บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 249,000.00 248,000.00 CNTR-
0163/61 

26/06/2561 45 

79 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยวัดเนิน
พระงาม  
หมู่ที่ ๔ บา้นหนอง
สองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

 
328,000.00 327,500.00 CNTR-

0158/61 
09/06/2561 30 

80 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ า 
ขุนไกร หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

 
236,000.00 220,500.00 CNTR-

0157/61 
09/06/2561 30 

81 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณซอยบ้าน
พวงมาลัย หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 80,500.00 80,000.00 CNTR-
0180/61 

13/07/2561 45 

82 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบ้านนาย
ราเชน ยอดแก้ว  
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

 
190,500.00 190,000.00 CNTR-

0156/61 
09/06/2561 45 

83 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดต้ังกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุน
ไกร หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.
แก่งเส้ียน 

 
85,000.00 85,000.00 CNTR-

0179/61 
09/07/2561 15 

84 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยส านัก

เงินสะสม 500,000.00 493,500.00 CNTR-
0181/61 

13/07/2561 45 
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สงฆ์พุทธ
พรหมปัญโญ  
หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

85 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่องสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนาย
ณรงค์ น้อยวิจิตร 
หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 253,500.00 253,000.00 CNTR-
0144/61 

23/05/2561 45 

86 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเข็ม
ทอง หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่ง
เส้ียน 

เงินสะสม 178,000.00 178,000.00 CNTR-
022861 

25/08/2561 45 

87 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยพงษ์
ศักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่ง
เส้ียน 

เงินสะสม 417,500.00 416,000.00 CNTR-
0229/61 

25/08/2561 45 

88 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย
เซียมศิริ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.
แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 436,500.00 436,000.00 CNTR-
0145/61 

23/05/2561 45 

89 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณซอยบ้าน
ภู่ระหงษ์ หมู่ที ่6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 23,000.00 22,500.00 CNTR-
0146/61 

23/05/2561 30 

90 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายล าพอง ดอน
ขันไพร  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 156,500.00 156,000.00 CNTR-
0147/61 

23/05/2561 45 

91 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณ
บริเวณซอยบ้าน
นายใบ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.
แก่งเส้ียน 

เงินสะสม 500,000.00 498,500.00 CNTR-
0182/61 

13/07/2561 45 

92 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
บริเวณซอยวัดเขา

เงินสะสม 492,000.00 491,000.00 CNTR-
0183/61 

13/07/2561 45 
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เทพนิมิตร หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

93 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเสริม 
สร้างการเรียนรู้สู่
โลกกวา้ง ปลูกฝัง
ความรักใน
ครอบครัว 

 
60,000.00 24,000.00 39/2561 27/02/2561 7 

  1,100.00 CNTR-
0080/61 

26/02/2561 5 

  33,900.00 ค.310/2561 23/02/2561 15 

94 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเดือนครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

 
487,680.00 39,840.00 ค.046/61 01/10/2560 31 

  39,840.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  39,840.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  39,840.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  39,840.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  39,840.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  40,640.00 ค.426/2561 01/04/2561 30 

  40,640.00 ค.488/2561 01/05/2561 31 

  40,640.00 ค.552/61 01/06/2561 30 

  40,640.00 ค.619/61 01/07/2561 31 

  40,640.00 ค.705/61 01/08/2561 31 

95 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

 
145,440.00 11,660.00 ค.046/61 01/10/2560 31 

  11,660.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  11,660.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  11,660.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  11,660.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  11,660.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  11,660.00 ค.426/2561 01/04/2561 30 

  11,660.00 ค.488/2561 01/05/2561 31 

  11,660.00 ค.552/61 01/06/2561 30 

  11,660.00 ค.619/61 01/07/2561 31 
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  11,660.00 ค.705/61 01/08/2561 31 

96 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
วัดถ้ าขุนไกร 

 
22,620.00 1,625.00 ค.046/61 01/10/2560 15 

  1,625.00 ค.101/61 01/11/2560 30 

  1,625.00 ค.158/2561 01/12/2560 31 

  1,625.00 ค.231/2561 01/01/2561 31 

  1,625.00 ค.276/2561 01/02/2561 28 

  1,625.00 ค.345/2561 01/03/2561 31 

  1,625.00  ๊ค.426/2561 01/04/2561 30 

  1,625.00 ค.488/2561 01/05/2561 31 

  1,625.00 ค.552/61 01/06/2561 30 

  1,625.00 ค.619/61 01/07/2561 31 

  1,625.00 ค.705/61 01/08/2561 31 

97 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร และ
ส าหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 

 
621,000.00 36,064.98 7/2560 01/09/2560 21 

  8,705.34 8/2560 01/09/2560 21 

  5,152.14 7/2560 02/10/2560 3 

  1,243.62 8/2560 02/10/2560 3 

  56,936.88 1/2561 01/11/2560 130 

  64,095.20 CNTR-
0175/61 

01/06/2561 30 

  14,528.64 CNTR-
0176/61 

16/05/2561 45 

  9,343.60 CNTR-
0177/61 

02/07/2561 20 

  42,697.20 CNTR-
0178/61 

02/07/2561 30 

  89,664.12 CNTR-
0200/61 

01/08/2561 30 

  19,621.56 CNTR-
0201/61 

01/08/2561 30 

98 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน 
ศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์

 
308,700.00 64,260.00 ค 080/2561 01/10/2560 51 
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พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

  63,000.00 ค.210/2561 01/01/2561 50 

  12,600.00 ค.339/2561 28/02/2561 10 

  145,600.00 ค.480/2561 01/04/2561 122 

99 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

 
107,100.00 107,100.00 ค.204/2561 12/01/2561 1 

100. การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการรณรงค์
และประชา 
สัมพันธ์วัน
อาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 
ประจ าป ี2561 

 
3,600.00 3,600.00 CNTR-

0186/61 
12/07/2561 7 

101 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 
130,000.00 50,000.00 2/2561 03/11/2560 1 

102 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนส่วน
ราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561) 

 
1,044,000.00 221,760.00 ค.125/2561 01/10/2560 42 

  6,580.00 ค.215/2561 01/10/2560 42 

  290,400.00 ค.216/2561 01/01/2561 55 

  180,180.00 ค.565/61 02/04/2561 33 

  180,180.00 ค.713/2561 01/07/2561 33 

  92,820.00 ค.772/61 01/07/2561 17 

103 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ 
“การศึกษาก้าวไกล 
ท้องถิ่นไทย
พัฒนา” ประจ าปี 
2561 

 
40,000.00 325.00 CNTR-

0044/61 
05/01/2561 7 

  39,675.00 CNTR-
0045/61 

05/01/2561 5 

104 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระ 
บรมราชินีนาถ   

 
100,000.00 52,895.00 CNTR-

0210/61 
08/08/2561 7 
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ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 
สิงหาคม 2561 

105 การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 
พรรษา 28 
กรกฎาคม 2561 

 
150,000.00 80,000.00 CNTR-

0188/61 
16/07/2561 7 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินงานทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 

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

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชน 

35 2,273,000.00 16 1,659,200.00 10 1,442,744.00 10 1,442,744.00 10 1,442,744.00 

2. ด้านการพัฒนาการเกษตร
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 7 215,000.00 3 121,530.00 3 121,530.00 3 121,530.00 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคณุค่าทางสังคม 

24 16,916,300.00 9 7,067,300.00 7 6,588,908.00 7 6,588,908.00 7 6,588,908.00 

4. ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหาร การพัฒนาบุคลากร 

68 15,492,310.00 58 11,565,365.00 41 8,574,340.51 41 8,574,340.51 41 8,574,340.51 

5. ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,827,600.00 41 9,867,600.00 31 8,229,766.93 31 8,229,766.93 31 8,229,766.93 

6. ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 23 3,516,140.00 13 2,586,403.28 13 2,586,402.68 12 2,238,350.00 

7. ด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 130,000.00 1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 330 205,844,550.00 155 33,920,605.00 105 27,543,692.72 105 27,543,692.12 104 27,195,639.44 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้าง
พืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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ช. ผลการด าเนินงาน 

 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สร้างจิตส านึกในการขับขี่แก่ประชาชน 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2561 
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    โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมความเข้มแข็งของผู้สูงอายุและเครือข่าย ประจ าปี 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
    โครงการอบรมให้ความรู้การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (โดยการคัดแยกขยะ) 
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    โครงการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ อบต.แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2561 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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    โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปลูกฝังความรักในครอบครัว 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

    โครงการ “การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา” ประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     หน้า 62 

 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านนายฉาย  พุฒเอก ถึงบ้านนางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์  

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายใจ ประสานเอ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณบ้านนายสมัยมีโชค สุขเอ่ียม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
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        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยไร่เอ-ดริน  หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอยฟาร์มไก่  หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขยายเขตระบบประปาบริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา  หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 
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ซ. คณะกรรมการ 

 

   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

1 นายสมชาย  ฟักทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นายเล็ก  วงสิงห์ รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

3 นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

4 นายจรัญ  หนูขาว สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

5 นายสายัณห์  ชนะเลิศ สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

6 นายวีรยุทธ  จันทร์จู สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

7 นายชลอ  วิจิตรานนท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 นายบุญมี  พรมโคต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นายจรัญ  มามาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นายบ ารุง  ข่ายค า ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

11 นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

12 นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

13 นายประสงค์  ทับข า ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

14 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

15 นางสาวบุณยนุช  รอดสิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

16 สิบต ารวจโทเสน่ห์  ด าด ี ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ/เลขนุการ 

17 นางศศิธร  ใจโปร่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
    2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

1 สิบต ารวจโทเสน่ห์  ด าด ี ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นางอารยา  พงษ์โชติ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

3 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

4 นายประสงค์  ทับข า ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

5 นายชยพล  หนูขาว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

6 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

7 นางศศิธร  ใจโปร่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ/เลขานุการ 

8 นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

1 นางสมบูรณ์  เงินบาท สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

2 นางบานเย็น  รอดภัย สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

3 นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

4 นายสมควร  นินจันทร์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

5 นายชยพล  หนูขาว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

6 นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

7 นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

8 นายชลอ  วิจิตรานนท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นายบุญมี  พรมโคต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

11 นางอารยา  พงษ์โชติ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
          ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ   ณ   วันที่   17   ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                                                           (นายสมชาย   ฟักทอง) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 


