
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

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

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 
 

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

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

    1.จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยควบคุมให้และมีความพร้อม
ในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  

    2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  

    3.องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

    4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
    5.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    6.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   

    7.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  

    8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชนมี
ความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 

  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 

  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
2. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
4. การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

 

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

 

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

 

 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
1. การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
2. การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
1. ฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 
3.   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้อง 
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ง. การวางแผน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2558-
2560)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  เมื่อวันที่  22  
มิถุนายน  2558  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
          

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 10 2,545,900.00 0 0 0 0 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 11,721,500.00 0 0 0 0 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และคณุค่าทางสังคม 19 8,575,040.00 0 0 0 0 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร 

56 5,946,120.00 0 0 0 0 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

116 200,142,000.00 34 151,559,500.00 34 156,059,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

15 883,800.00 0 0 0 0 

ด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1 10,000.00 0 0 0 0 

รวม 227 229,824,360.00 34 151,559,500.00 34 156,059,500.00 
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                                    แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
                                                เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
                                             เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการเกษตร และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางสังคม

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบรหิารการพัฒนาบคุลากร

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

2561

2560

2559

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแขง็ของชมุชน

ด้านการเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุคา่ทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

2561
2560
2559



-5- 
 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  18  กันยายน 
2558   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 145 โครงการ งบประมาณ 21,844,470 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้       
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 10 2,200,680.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 10,000.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 11 387,490.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 51 2,336,000.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 52 16,456,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 14 454,300.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 0.00 

รวม 145 21,844,470.00 
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                             แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                                เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                               เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.แก่งเสีย้น มีดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการมอบ
อปุกรณ์กฬีาให ้
แกหมูบ่า้น 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 

  20,000.00 เพือ่ใหเ้ยาวชนไดม้อีปุกรณ์กฬีาที่
เพยีงพอกบัความตอ้งการ และใช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์

จัดซือ้วสัดกุฬีามอบใหแ้ก่
หมูบ่า้น จ านวน 4 หมูบ่า้น 

2. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสรมิ(นม) 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวีตัถปุระสงค ์

498,220.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพที่
แข็งแรง 

จัดซือ้อาหารเสรมิ(นม)พรอ้มดืม่
แกนั่กเรยีนโรงเรยีนบา้นหนอง
สองตอน สงักดั สพฐ.จ านวน
260 คน (2ภาคเรยีน) 

3. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

คา่จัดซือ้อาหาร
เสรมิ (นม)  

เงนิอดุหนุนแบบ
มวีตัถปุระสงค ์

150,660.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพ
แข็งแรง 

จัดซือ้อาหารเสรมิ(นม)พรอ้มดืม่
แกเ่ด็กเล็กศนูยอ์บรมเด็กกอ่น
เกณฑว์ดัถ ้าขนุไกร สงักดักรม
ศาสนา จ านวน 73 คน (2ภาค
เรยีน) 

4. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
อาหารกลางวนั 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวีตัถปุระสงค ์

1,130,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีขุภาพ
แข็งแรง 

อดุหนุนงบประมาณส าหรับ
อาหารกลางวนัแกเ่ด็กนักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองสองตอน 

5. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
อาหารกลางวนั 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวีตัถปุระสงค ์

362,800.00 เพือ่ใหเ้ด็กมสีขุภาพทีแ่ข็งแรง อดุหนุนงบประมาณส าหรับจา้ง
เหมาท าอาหารกลางวนั ใหแ้ก่
เด็กเล็กศนูยอ์บรมเด็กกอ่น
เกณฑว์ดัถ ้าขนุไกร  

6. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการชมุชน
คนรักสขุภาพลด
โลกรอ้น 

  0.00 -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนและ
เยาวชนไดเ้ห็นความส าคญัของ
การออกก าลงักาย 
-เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติโดย
อาศยักฬีาเป็นเครือ่งมอือนัส าคญั 
-เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพ
แข็งแรง 
-เพือ่เป็นตวัอยา่งในการประหยัด
พลงังานสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม 

จัดกจิกรรมตามโครงการชมุชน
คนรักสขุภาพ  
ลดโลกรอ้น ประจ าปี งปม. พ.ศ.
2559 

7. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

23,000.00 เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทาง
ในชว่งเทศกาลปีใหม ่

ตัง้จดุสกดักัน้และจดุบรกิาร
หมูบ่า้นประกอบดว้ยเจา้หนา้ที ่
อบต. ผูน้ าชมุชน และอปพร.
ในชว่งเทศกาลปีใหม ่

8. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาล
สงกรานต ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

16,000.00 เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทาง
ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

ตัง้จดุตรวจ/ดา่นตรวจรว่ม
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที ่อบต.
แกง่เสีย้น ผูน้ าชมุชนและอปพร.
ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

9. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
ความรูเ้กีย่วกบัภัย
และการป้องกนั
ภัยแกป่ระชาชน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 -เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการป้องกนัภัย 
-เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

จัดอบรมตามโครงการสง่เสรมิ
ความรูเ้กีย่วกบัภัยและการ
ป้องกนัภัยแกป่ระชาชนประจ าปี
งบปีงบประมาณ2559 

10. ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและ
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

โครงการแขง่ขนั
กฬีาตอ่ตา้นยา
เสพตดิประจ าปี
งบประมาณ 2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 -เพือ่สรา้งความสามคัคใีหก้บั
ชมุชน 
-เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
สขุภาพแขง็แรง หา่งไกลยา 
เสพตดิ 

จัดการแขง่ขนักฬีาตอ่ตา้นยา
เสพตดิประจ าปีงบประมาณ 
2559 

11. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการสง่เสรมิ
และใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 -เพือ่รณรงคส์รา้งจติส านกึใหเ้ห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้
-เพือ่สง่เสรมิการสนับสนุนการมี
สว่นรว่มแกไ้ขปัญหาภาวะโลก
รอ้น 

จัดหากลา้ไมเ้พือ่ปลกูตน้ไมต้าม
โครงการสง่เสรมิและใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขยายสระน ้า
สาธารณะบา้น
ทา่ดนิสอพอง 
หมูท่ี ่7 

เงนิสะสม 0.00 -เพือ่ใหร้าษฏรไดม้นี ้าในการอปุโภค
บรโิภคทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ 
-เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
ในชว่งฤดแูลง้ 

ขยายสระน ้าสาธารณะบา้นทา่
ดนิสอพอง หมูท่ี ่7 ต าบล 
แกง่เสีย้น 

13. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการ
สง่เสรมิการ
ด าเนนิชวีติ ตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพือ่สง่เสรมิแนวทางการด าเนนิชวีติ 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและ
เพิม่รายได ้ลดรายจา่ย 

เกษตรกร จ านวน 50 คน 

14. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการคลอง
สวยน ้าใส 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 - เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นี ้าในการอปุโภค
บรโิภคทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ   
- เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
ในชว่งฤดแูลง้ 

ขดุลอกสระน ้าในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่
4, หมูท่ี ่5, หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่7 
อบต.แกง่เสีย้น 

15. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

คา่ตอบแทน
เจา้หนา้ทีป่ระจ า
ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเ
กษตร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่
ประจ าศนูยถ์า่ย ทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล
แกง่เสีย้น 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานเกีย่วกบั
ขา่วสารทางการเกษตกรใหแ้ก่
เกษตกรในพืน้ที ่อบต.แกง่
เสีย้น ไดร้ับขา่วสารเกษตรอยา่ง
ทัว่ถงึ 

16. ดา้นการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการจา้ง
เหมาตดัตน้ไม ้
และวชัพชื 
บรเิวณคลองสง่
น ้าสถานสีบูน ้า
บา้นทา่ดนิสอ
พอง ประจ าปี 
25859 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 - เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าในการอปุโภค
บรโิภคไดอ้ยา่งพอเพยีง 

จา้งเหมาตดัตน้ไมแ้ละวชัพชื
บรเิวณสถานสีบูน ้าบา้นทา่
ดนิสอพอง หมูท่ี ่๗   

17. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

สนับสนนุเงนิ
สงเคราะหเ์บีย้
ยังชพี 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

42,000.00 เพือ่ใหร้าษฏรทีไ่ดร้ับความเดอืดรอ้น
มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

สนับสนนุเงนิสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุ
คนพกิาร ผูป่้วยเอดสใ์นเขต 
อบต.แกง่เสีย้น 

18. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการตรวจ
เยีย่มผูส้งูอาย ุ
และคนพกิาร 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

100.00 เพือ่ใหร้าษฏรทีไ่ดร้ับความเดอืดรอ้น
มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

โครงการ/กจิกรรมสนับสนนุและ
สงเคราะหผ์ูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
ในเขต อบต.แกง่เสีย้น 

19. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการควบคมุ
และป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

64,000.00 -เพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
-เพือ่ความปลอดภัยในชวีติของรา
ษฏร 

จัดกจิกรรมตามโครงการควบคมุ
และป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  

20. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการป้องกนั
แกไ้ขปัญหา
เอดสแ์ละเพศ 
สมัพนัธแ์ก่
เยาวชนใน
โรงเรยีน 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

14,000.00 -เพือ่สรา้งความเขม้แข็งในการ
ด าเนนิงานป้องกนัการตดิเชือ้
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธใ์น
โรงเรยีน 
-สง่เสรมิใหนั้กเรยีนรูจั้กการป้องกนั
ตนเอง 

จัดกจิกรรมตามโครงการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาเอดสแ์ละ
เพศสมัพนัธแ์กเ่ยาวชนใน
โรงเรยีน 

21. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการพฒันา
สาธารณสขุมลู
ฐาน 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสนับสนนุการปฎบิตัิ
ของ อสม.ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

อดุหนุนส าหรับสนับสนุนการ
พฒันาสาธารณสขุมลูฐานใน
เขต อบต.แกง่เสีย้น 

22. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการเฉลมิ
พระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

114,430.00 -เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนักถงึความ
รัก กตญัญกูตเวทตีอ่พอ่ 
-เพือ่สรา้งความสามคัคแีละความ
เขม้แข็งของชมุชน 
-เพือ่รว่มเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

จัดกจิกรรมตามโครงการเฉลมิ
พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 88 
พรรษา 

23. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการอบรม
คณุธรรม
จรยิธรรม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

6,000.00 เพือ่ใหพ้นักงาน เจา้หนา้ที ่ผูบ้รหิาร 
มทีศันคตทิีด่ใีนการท างานเกดิทกัษะ
ในการท างานและพฒันาศกัยภาพ
การท างานไดอ้ยา่งมปีระโยชนส์งูสดุ 

จัดอบรมตามโครงการอบรม
คณุธรรมจรยิธรรมแกพ่นักงาน
เจา้หนา้ที ่ผูบ้รหิารของ อบต.
แกง่เสีย้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและ
คณุคา่ทางสงัคม 

โครงการรณรงค์
และ
ประชาสมัพนัธ์
โรคไข ้
เลอืดออก   

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 - เพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
- เพือ่ความปลอดภัยในชวีติของ
ราษฎร 

จัดกจิกรรมตามโครงการรณรงค์
และประชาสมัพนัธโ์รคไข ้
เลอืดออก   

25. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและ
คณุคา่ทางสงัคม 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
การตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มในวยัรุน่ 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

12,460.00 -เพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภท์ีไ่ม่
พรอ้มในวยัรุน่ 
-เพือ่สรา้งความตระหนักและองค์
ความรูเ้รือ่งบทบาทและคณุคา่การ
เป็นชาย/หญงิในสงัคม 

จัดอบรมตามโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มในวยัรุน่ 

26. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและ
คณุคา่ทางสงัคม 

โครงการ
สนับสนนุ
โครงการจังหวดั
เคลือ่นที ่และ
โครงการคลนิกิ
มหาดไทย  ครัง้
ที ่1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 เพือ่เป็นการสนับสนุนการ
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในเขตพืน้ที ่
อบต.แกง่เสีย้นไดร้ับบรกิารทีด่ี
จากภาครัฐ อยา่งทัว่ถงึและเทา่
เทยีม 

การด าเนนิโครงการสนับสนุน 
โครงการจังหวดัเคลือ่นที ่และ
โครงการคลนิกิมหาดไทย  ครัง้
ที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

27. ดา้นการพฒันา
คณุภาพและ
คณุคา่ทางสงัคม 

โครงการรับ
ลงทะเบยีนเบีย้
ยังชพีผูส้งูอาย ุผู ้
พกิาร เคลือ่นที่
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่
เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 4,500.00 เพือ่เป็นการการตดิตอ่ราชการของ
ประชาชน ไดร้ับความสะดวก
รวดเร็วในการเขา้ถงึบรกิารของ
หน่วยงาน สนองความตอ้งการ
และเกดิประโยชนส์งูสดุแก่
ประชาชน 

จัดรับลงทะเบยีนเบีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เคลือ่นที่
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่
เสีย้นในพืน้ที ่4 หมูบ่า้น 

28. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพและ
ดงูาน ของ อบต.
แกง่เสีย้น 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

540.00 -เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในสายงาน 
 
-เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
บคุลากรเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

จัดสง่บคุลากรเขา้รว่มอบรมตาม
โครงการสง่เสรมิและพฒันา
องคก์รใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของ 
อบต. 

29. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์
อบต.แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 44,700.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดร้ับทราบผลการ
ด าเนนิงานของ อบต. ในแตล่ะ
โครงการ 

โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ตามสือ่ตา่งๆ โดยการจา้งเหมา
ลงบทความประมวลภาพกจิกรรม
โครงการตา่งๆ ของ อบต.
ประจ าปี 2559 

30. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการแกง่
เสีย้น
อนิเทอรเ์น็ตไร ้
สายเพือ่ชมุชน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 577,800.00 -เพือ่เป็นแหลง่การเรยีนรูด้า้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารของเยาวชนและประชาชน  
 
-เพือ่เพิม่ชอ่งทางสือ่สารในการคา้
ขายในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพือ่
ชมุชน  

31. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการอบรม
ใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัภาษี
ทอ้งถิน่ประจ าปี 
2559 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

22,900.00 เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ของประชาชนในต าบล 

อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษี
ทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 แก่
ประชาชนในต าบล 

32. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาท าความ
สะอาด บรเิวณที่
ท าการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 91,600.00 เพือ่ใหบ้รเิวณทีท่ าการ อบต.เกดิ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และ
เพือ่ความพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร
ทีท่ าการสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ หรอื
ทีร่ับมอบหมาย 

33. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาดแูลรักษา
ตน้ไมแ้ละ
สวนหยอ่ม 

รายไดจั้ดเก็บเอง 96,100.00 เพือ่ใหบ้รเิวณทีท่ าการ อบต.เกดิ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และ
เกดิความพงึพอใจของผูม้าตดิตอ่
ราชการ 

จา้งเหมาดแูลรักษาตน้ไมแ้ละ
สวนหยอ่มบรเิวณ อบต. 
แกง่เสีย้น 

34. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการรับ
วารสาร
หนังสอืพมิพ์
รายวนั 

รายไดจั้ดเก็บเอง 12,500.00 เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ม้าตดิตอ่
ราชการและเพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลู
ขา่วสารทางราชการทีป่ระชาชน
ควรรู ้

จัดซือ้หนังสอืพมิพร์ายวนัส าหรับ
ทีท่ าการ อบต.แกง่เสีย้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
บ ารงุรักษาหรอื
ซอ่มแซม
ครภุัณฑ ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จา้งเหมาบ ารงุรักษาหรอื
ซอ่มแซมครภุัณฑข์อง อบต.
แกง่เสีย้น 

36. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

90,000.00 เพือ่ใหป้ฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวกและรวดเร็วมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เพือ่ใชใ้น
กจิการอบต.แกง่เสีย้น 

37. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดงุานบา้น
งานครัว  

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป,รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ม้าตดิตอ่
ราชการและเกดิความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยภายใน อบต.แกง่เสีย้น 

จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว 
เพือ่ใชใ้นกจิการ อบต.แกง่
เสีย้น 

38. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดยุานพาหนะ
และขนสง่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่เพือ่ใชใ้นกจิการอบต.
แกง่เสีย้น 

39. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดเุชือ้เพลงิ
และหลอ่ลืน่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

250,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวกและ
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่
ลืน่ เพือ่ใชใ้นกจิการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

40. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอรเ์พือ่ใช ้

ในกจิการของ อบต.แกง่เสีย้น 

41. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
คา่การเรยีนการ
สอนเพือ่มอบ
ใหแ้กศ่นูย์
พฒันาเด็กเล็ก
วดัถ ้าขนุไกร 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

124,100.00 เพือ่ใหเ้ด็กเล็กไดม้พีฒันาการที่
เหมาะสมกบัวยั 

จัดซือ้คา่การเรยีนการสอนเพือ่
มอบใหแ้กศ่นูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัถ ้าขนุไกร 

42. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

3,900.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็ว 

จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงานเพือ่
ใชใ้นกจิการของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

43. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

63,700.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็ว 

จัดซือ้ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์
เพือ่ใชใ้นกจิการ อบต. 
แกง่เสีย้น 

44. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการส ารวจ
ความพงึพอใจ
ของผูร้ับบรกิาร
ของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จา้งองคก์รหรอืสถาบนัเพือ่เป็น
ผูด้ าเนนิการส ารวจความพงึ
พอใจของผูร้ับบรกิารของ 
อบต.แกง่เสีย้น 

45. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

อดุหนุน
ส านักงานเหลา่
กาชาดจังหวดั
กาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 -เพือ่ชว่ยเหลอืบรรเทาทกุข์
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิผูย้ากไร ้ผู ้
พกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 
 
-เพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติและ
ความเป็นอยูข่องผูย้ากไรใ้ห ้
สามารถด ารงชพีอยูไ่ดใ้นสงัคม 

โครงการด าเนนิงานตามภารกจิ
ของเหลา่กาชาดจังหวดั
กาญจนบรุ ีประจ าปี งปม.2558 

46. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลวงัดง้ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

35,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการ
ด าเนนิการของศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารซือ้หรอืการจา้ง อปท.
ระดบัอ าเภอ 

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารการซือ้หรอืการ
จา้ง อปท.ระพบัอ าเภอ 
ประจ าปี งปม.2558 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

อดุหนุนทีท่ าการ
ปกครองจังหวดั
กาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการจัดงาน
เทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชใหเ้ป็นทีรู่จั้กแก่
บคุคลทัว่ไป 

โครงการจัดงาน
เทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ปี 2558 

48. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดท า
แผนทีภ่าษี และ
ทะเบยีน
ทรัพยส์นิ 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการดา้น
ภาษีภายในต าบลแกง่เสีย้นเป็น
ระบบเกดิความสะดวกรวดเร็ว
และมปีระสทิธภิาพ 

จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิใหค้รอบคลมุพืน้ที่
ทัง้หมดของ อบต.แกง่เสีย้น 

49. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจา้ง
เหมาคนงาน
ทัว่ไป 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

95,000.00 เพือ่จา้งเหมาคนงานทัว่ไปใน
การปฏบิตังิานทัว่ไปในกจิการ
ของ อบต.แกง่เสีย้น และงานที่
ไดร้ับมอบหมาย 

จัดจา้งคนงานทัว่ไปในการ
ปฏบิตังิาน จ านวน 1 อตัรา 

50. ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่จัดท า
ประกนัภัยรถ
ราชการ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

46,000.00 เพือ่จัดท าประกนัภยัรถยนตส์ว่น
ราชการและรถยนตบ์รรทกุ
ของเหลว (น ้า) ในสงักดั อบต.
แกง่เสีย้น 

รถยนตส์ว่นราชการและรถยนต์
บรรทกุของเหลว (น ้า) ไดร้ับ
การท าประกนัภัย 

51 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่รับรองในการ
ตอ้นรับบคุคล
หรอืคณะบคุคล 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใชจ้า่ยในกจิกรรมเกีย่วกบั
การตอ้นรับบคุคลหรอืคณะ
บคุคลทีไ่ปนเิทศตรวจงาน เยีย่ม
ชมหรอืศกึษาดงูานของ อบต.
แกง่เสีย้น 

กจิกรรมเกีย่วกบัการตอ้นรับ
บคุคลหรอืคณะบคุคล ฯลฯ  

52 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่ใชจ้า่ยคนื
เงนิกองทนุชดใช ้

ความเสยีหาย
หรอืคา่สนิไหม
ทดแทน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่จา่ยเงนิคนืกองทนุชดใช ้

ความเสยีหายหรอืคา่สนิไหม
ทดแทนในกรณีรถยนตข์อง 
อบต.แกง่เสีย้น ไดก้อ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

จา่ยเงนิคนืกองทนุชดใชค้วาม
เสยีหายฯ กรณีรถยนตข์อง 
อบต.แกง่เสีย้นไดก้อ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 

53 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไป/
ซอ่มผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา 
อบต.แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

300.00 เพือ่จัดการเลอืกตัง้ทัว่ไป/ซอ่ม 
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา ตามวาระ
ของ อบต.แกง่เสีย้น 

จัดการเลอืกตัง้ทัว่ไป/ซอ่ม 
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา ตามวาระ 
ของ อบต.แกง่เสีย้น 

54 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

งานบ ารงุรักษา
ซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

65,000.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ ของ อบต.
แกง่เสีย้น 

การซอ่มแซมทรัพยส์นิของ 
อบต.แกง่เสีย้น ทีช่ ารดุ
เสยีหาย 

55 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

38,800.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้า
และวทิย ุส าหรับใชใ้นกจิการ
ของ อบต.แกง่เสีย้น 

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุส าหรับใช ้

ในกจิการของ อบต.แกง่เสีย้น 

56 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่วสัดกุอ่สรา้ง รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

25,000.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง 
ส าหรับใชใ้นกจิการของ อบต.
แกง่เสีย้น 

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้งส าหรับใช ้

ในกจิการของ อบต. แกง่เสีย้น 

57 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดท า
ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

12,000.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดท าป้าย
ประชาสมัพนัธก์ารช าระภาษี
ประจ าปี 

ป้ายประชาสมัพนัธก์ารช าระ
ภาษีประจ าปี 

58 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่จา้งเหมา
คนงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

90,000.00 เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา
เจา้หนา้ทีใ่นการจัดเก็บรายได ้
และบรกิารประชาชน 

จา้งเหมาเจา้หนา้ทีใ่นการ
จัดเก็บรายไดแ้ละบรกิาร
ประชาชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

59 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

7,000.00 เพือ่ใหป้ฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

ทรัพยส์นิของ อบต.แกง่เสีย้น 
ไดร้ับการบ ารงุรกัษาซอ่มแซม 

60 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

35,000.00 เพือ่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน 
ส าหรับใชใ้นกจิการของ อบต.
แกง่เสีย้น 

การจัดซือ้วสัดสุ านักงาน 

61 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

35,000.00 เพือ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์
ส าหรับใชใ้นกจิการของ อบต.
แกง่เสีย้น 

มวีสัดคุอมพวิเตอรส์หรับใชใ้น
กจิการของ อบต.แกง่เสีย้น 

62 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

7,900.00 เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงาน
ส าหรับใชใ้นกจิการของ อบต.
แกง่เสีย้น 

จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงาน 

63 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
สง่เสรมิ
ศกัยภาพการจัด
การศกึษาของ
ครผููด้แูลเด็ก 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

6,000.00 เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการจัด
การศกึษาของครผููด้แูลเด็กให ้
มปีระสทิธภิาพ 

จัดสง่บคุลากรเขา้รว่มอบรมตาม
โครงการสง่เสรมิและพฒันา
องคก์รใหค้วามรูแ้กค่รผููด้แูลเด็ก 

64 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดท า
ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉนิ ประจ าปี 
2559 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

2,000.00 -เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบวา่มี
ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ 
 
-เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ใจ
หลกัการแจง้เหตแุละการให ้
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเมือ่ประสบ
อบุตัเิหต ุ

จัดท าป้ายประชาสมัพนัธร์ะบบ
การแพทยฉุ์กเฉนิ ประจ าปี 2559 

65 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

27,500.00 เพือ่ใหป้ฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ที ่
 
เกดิความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เพือ่ใช ้

ในกจิการ ของ อบต.  

66 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

คา่บ ารงุรักษา
หรอืซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,560.00  เพือ่ใหป้ฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีเ่กดิความสะดวก
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

ทรัพยส์นิของ อบต.แกง่เสีย้น 
ไดร้ับการบ ารงุรกัษาซอ่มแซมให ้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 

67 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพือ่ใหป้ฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ที ่
 
เกดิความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เพือ่ใชใ้น
กจิการ  

68 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัดท า
ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
ประจ าหมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบ
ขอ้มลูขา่วสาร ของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

จัดท าป้ายประชาสมัพนัธป์ระจ า
หมูบ่า้น หมูท่ี ่๔ , ๕ , ๖ และ ๗  

69 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการรับ
เสด็จสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุา 
สยามบรมราช
กมุาร ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

53,500.00 -เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี เนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 

ประดบัธงตราสญัลกัษณ์ - ธง
ชาต ิ ตลอดเสน้ทางในเขต
รับผดิชอบของ อบต.แกง่เสีย้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

70 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

งานจา้งเหมา
ท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์
เนือ่งในวนั
ส าคญัตา่งๆ 
และประเพณี
วฒันธรรม
ไทย ฯลฯ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดร้ับทราบ
ขา่วสารการจัดกจิกรรม เนือ่ง
ในวนัส าคญัตา่งๆ และ
ประเพณีวฒันธรรมไทย ฯลฯ 

คา่จา้งเหมาท าป้าย
ประชาสมัพนัธ ์เนือ่งในวนัส าคญั
ตา่งๆ และประเพณีวฒันธรรม
ไทย ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีด ของ อบต.แกง่เสีย้น 
บรเิวณชมุชนในเขตพืน้ที ่อบต.
แกง่เสีย้น 

71 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้
ครภุัณฑโ์ตะ๊
ท างาน  

รายไดจั้ดเก็บเอง 4,200.00 เพือ่ให ้อบต.มศีกัยภาพและ
การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

จัดซือ้โตะ๊ท างาน ขนาด 123 
(W) × 67 (D) × 75.3 (H) 
เซนตเิมตร  

72 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้
ครภุัณฑเ์กา้อี ้

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,500.00 เพือ่ให ้อบต.มศีกัยภาพและ
การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

จัดซือ้เกา้อี ้ขนาด 453 (W) × 
60 (D) × 91 (H) เซน็ตเิมตร  

73 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
จัดซือ้
ครภุัณฑโ์ตะ๊
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,900.00 เพือ่ให ้อบต. มศีกัยภาพและ
การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
เกดิความสะดวก มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

จัดซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร ์ขนาด 
80 (W) × 80 (D) × 
 75 (H) เซน็ตเิมตร 

74 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

งานฟ้องคดี
เรยีกใหช้ดใช ้

คา่เสยีหายใน
การจัดการ
เลอืกตัง้ใหม ่

รายไดจั้ดเก็บเอง 0.00 เพือ่ด าเนนิฟ้องคดเีรยีกให ้
นายสมบตั ิเซีย่งวอ่ง 
รับผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใน
การจัดการเลอืกตัง้ใหม ่ตาม
ค าสัง่คณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ ที ่50/2552 

ด าเนนิฟ้องคดเีรยีกใหน้าย
สมบตั ิเซีย่งวอ่ง รับผดิชอบ
ชดใชค้า่เสยีหายในการจัดการ
เลอืกตัง้ใหม ่ตามค าสัง่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ที ่
50/2552  

75 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

งานจา้ง
พนักงานจา้ง 
ต าแหน่งครุ
ผูด้แูลเด็ก
ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กวดัถ ้า
ขนุไกร 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ
เจา้หนา้ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

จา้งพนักงานจา้ง ต าแหน่งครุ
ผูด้แูลเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
วดัถ ้าขนุไกร  

76 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

งานปรับปรงุ
ซุม้เฉลมิพระ
เกยีรต ิ(ชดุ
ใหญ)่ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 60,000.00 เพือ่ปรับปรงุซุม้เฉลมิพระ
เกยีรต ิ(ชดุใหญ)่ บรเิวณหนา้ 
อบต.แกง่เสีย้น ส าหรับใชใ้น
กจิกรรมตามโครงการเฉลมิ
พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2558  

ปรับปรงุซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ
(ชดุใหญ)่ บรเิวณหนา้ อบต. 
แกง่เสีย้น กรอบรปูขนาด 1.80 
× 3 เมตร พระบรมฉายาลกัษณ์ 
1.20 × 2.40 เมตร  ตรา
สญัลกัษณ์ ภปร. 1 เมตร  ครฑุ 
0.90 เมตร พุม่เงนิพุม่ทอง 1.10 
เมตร ขอ้ความทรงพระเจรญิ 
ยาว 2.30 เมตร  ฐาน 2.50 × 
0.95 × 0.70 เมตร หมายเลข
ครภุัณฑ ์089 57 0001  

77 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการ
จัดท า แผน
ยทุธศาสตร ์
แผนพฒันา
สามปี 
แผนการ
ด าเนนิงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ 
ขององคก์าร 
บรหิารสว่น
ต าบล แกง่
เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 0.00 เพือ่จัดท าแผนยทุธศาสตร ์
แผนพฒันาสามปี แผนการ
ด าเนนิงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่
เสีย้น 

ประชาชน และทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งรว่มกนัจัดท าประชาคม
หมูบ่า้น 

78 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การ
บรหิารการพฒันา
บคุลากร 

โครงการจัด 
ท าสือ่ประชา 
สมัพนัธ ์ 
อบต.  
แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 17,000.00 เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ขา่วสาร และผลการ
ด าเนนิงานของ อบต. 

จัดท าสือ่ประชาสมัพนัธอ์งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลแกง่เสีย้นใน
เขต อบต.แกง่เสีย้น จ านวน 4 
หมูบ่า้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

79 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

อดุหนุนการ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค
จังหวดั
กาญจนบรุ ี

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 93,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้า
ประจ าหมูบ่า้น หมู ่4, 5, 6, 7  
ต.แกง่เสีย้น 

80 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 

81 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซอ่มแซม
ไฟฟ้าแสง
สวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ซอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4, 
5, 6, 7 

82 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้ง
ประปาหอถงั
เหล็ก บรเิวณ
หมูท่ี ่4, 5, 6, 
7  

รายไดอ้ืน่ ๆ 470,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นี ้าในการ
อปุโภคบรโิภคทีเ่พยีงพอกบั
ความตอ้งการ 

กอ่สรา้งประปาหอถงัเหล็ก  
(แชมเปญ) บรเิวณภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่4,5,6,7 

83 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังซอย
บา้นนาง
สายบวั   
แยม้พราหม 
หมูท่ี ่7 

เงนิสะสม 100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางที่
ไดม้าตรฐาน 

กอ่สรา้งถนนลกูรงับรเิวณซอย
บา้นนางสายบวั  แยม้พราหม  
ม.7 ต.แกง่เสีย้น 

84 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสาย
บา้นนายวน 
หนูขาว บา้น
ตรอกมะตมู 
ม.6 

เงนิสะสม 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางที่
ไดม้าตรฐาน 

ถนนสายบา้นนายวน  หนูขาว 
บา้นตรอกมะตมู ม.6 

85 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสาย
ซอยยิม้ใหญ่
หลวง บา้น
ตรอกมะตมู 
ม.6 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 493,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางการ
สญัจรทีส่ะดวกและได ้
มาตรฐาน 

ถนนสายซอยยิม้ใหญห่ลวง บา้น
ตรอกมะตมู ม.6 ต.แกง่เสีย้น 

86 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอย
บา้นนายชย
พล หนูขาว 
หมูท่ี ่5 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 499,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางการ
สญัจรทีส่ะดวกและได ้
มาตรฐาน 

ถนนซอยบา้นนายชยพล หนูขาว 
บา้นหนองจอก ม.5 

87 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กถนน
ซอยบา้น
นายกระจา่ง 
บญุม ีหมูท่ี ่5 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 446,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางการ
สญัจรทีส่ะดวกและได ้
มาตรฐาน 

ถนนซอยบา้นนายกระจา่ง บญุม ี 
บา้นหนองขาว ม.5 

88 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กถนน
ซอยบา้นนาย
เอีย่ม หนูขาว 
บา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิสะสม 450,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางการ
สญัจรทีส่ะดวกและได ้
มาตรฐาน 

ถนนซอยบา้นนายเอีย่ม หนูขาว 
บา้นตรอกมะตมู ม.6 

89 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอย
บา้นนายใบ 
บา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 466,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางการ
สญัจรทีส่ะดวกและได ้
มาตรฐาน 

ถนนซอยบา้นนายใบ บา้นตรอก
มะตมู ม.6 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

90 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง
ภายใน
หมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ
สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน 

ซอ่มแซมถนนสายภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่4,5,6,7 

91 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซม
สถานสีบูน ้า
บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าในการอปุโภค
บรโิภคไดต้ลอดเวลา 

บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมสถานี
สบูน ้าบา้นทา่ดนิสอพอง หมูท่ี ่7 

92 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ประจ าหมูบ่า้น  หมูท่ี ่5 

93 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ประจ าหมูบ่า้น  หมูท่ี ่6 

94 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 0.00 เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดอืดรอ้นมไีฟฟ้าใช ้

ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ประจ าหมูบ่า้น  หมูท่ี ่๗ 

95 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
ภายใน
หมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางการ
สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน 

ซอ่มแซมถนนลกูรังภายใน
หมูบ่า้น 

96 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

คา่จา้งเหมา
เป่าลา้งบอ่
บาดาล  

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,500.00 เพือ่ใหร้าษฎรมนี ้าในการอปุโภค
บรโิภคเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ 

จา้งเหมาเป่าลา้งบอ่บาดาลใน
เขต อบต.แกง่เสีย้น  

97 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล 
บรเิวณบา้น 
ร.ต.สม  
อาภาสตัย ์ 
หมูท่ี ่4   

เงนิสะสม 200,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่

การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
4 บา้นหนองสองตอน 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณบา้น ร.ต.
สม  อาภาสตัย ์ หมูท่ี ่4  บา้น
หนองสองตอน  ขนาด  Ø 4 นิว้  
(ทอ่ PVC ชัน้ 13.5 มอก.17-
2532)  ลกึ  43 - 100 เมตร หรื
จนกวา่จะไดน้ ้าใชใ้นเกณฑด์ ี
ปรมิาณน ้าไมน่อ้ยกวา่ 3 ลบ.ม./
ชม. ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น  

99 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล  
บรเิวณบา้น
นายพงิ  
ล าดวน  
หมูท่ี ่5  บา้น
หนองจอก 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 96,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
5 บา้นหนองจอก   

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณบา้นนาย
พงิ ล าดวน หมูท่ี ่5 บา้นหนอง
จอก ต.แกง่เสีย้น ขนาด Ø 4 นิว้  
(ทอ่ PVC ชัน้ 13.5  มอก. 17-
2532) ลกึตัง้แต ่43-100 เมตร 
หรอืจนกวา่จะไดน้ ้าในเกณฑด์ ี 
ปรมิาณน ้าไมน่อ้ยกวา่ 3 ลบ.ม./
ชม.  ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ  อบต.แกง่เสีย้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

100 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล  
บรเิวณหอถงั
น ้า SML 
หมูบ่า้น หมูท่ี ่
6  บา้นตรอก
มะตมู 

เงนิสะสม 150,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
6    
 
บา้นตรอกมะตมู 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณหอถงัน ้า 
SML หมูบ่า้น หมูท่ี ่6  บา้น
ตรอกมะตมู ขนาด Ø 4 นิว้  (ทอ่ 
PVC ชัน้ 13.5 มอก.17-2532)  
ลกึ  43 - 100 เมตร หรจืนกวา่
จะไดน้ ้าใชใ้นเกณฑด์ ีปรมิาณ
น ้าไมน่อ้ยกวา่ 3 ลบ.ม./ชม.  
ตามแบบรปูและรายการละเอยีด
ของ อบต.แกง่เสีย้น 

101 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล  
บรเิวณบา้น
นายสมยั 
แชม่เล็ก หมู่
ที ่6 บา้น
ตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 150,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
6    
 
บา้นตรอกมะตมู 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณบา้นนาย
สมยั แชม่เล็ก หมูท่ี ่6 บา้น
ตรอกมะตมู   ขนาด Ø 4 นิว้  
(ทอ่ PVC ชัน้ 13.5 มอก.17-
2532)  ลกึ  43 - 100 เมตร หรื
จนกวา่จะไดน้ ้าใชใ้นเกณฑด์ ี
ปรมิาณน ้าไมน่อ้ยกวา่ 3 ลบ.ม./
ชม.  ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น 

102 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล  
บรเิวณสนาม
กฬีาบา้นทา่
ดนิสอพอง  
หมูท่ี ่7  บา้น
ทา่ดนิสอพอง 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 89,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
7   
 
บา้นทา่ดนิสอพอง 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณสนามกฬีา
บา้นทา่ดนิสอพอง หมูท่ี ่7  บา้น
ทา่ดนิสอพอง ขนาด Ø 4 นิว้  
(ทอ่ PVC ชัน้ 13.5  มอก. 17-
2532) ลกึตัง้แต ่43-100 เมตร  
หรอืจนกวา่จะไดน้ ้าในเกณฑด์ ี
ปรมิาณน ้าไมน่อ้ยกวา่ 3 ลบ.ม./
ชม.  ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น 

103 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งหอ
ถงัเหล็ก 
บรเิวณบา้น 
ร.ต.สม อาภา
สตัย ์หมูท่ี ่4  
บา้นหนอง
สองตอน 

เงนิสะสม 500,000.00 เพือ่จัดหาทีเ่ก็บกกัน ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
4   
 
บา้นหนองสองตอน 

กอ่สรา้งหอถงัเหลก็ บรเิวณบา้น 
ร.ต.สม อาภาสตัย ์หมูท่ี ่4  บา้น
หนองสองตอน ขนาด 20 ลบ.ม.  
และขยายเขตระบบประปา โดย
เดนิทอ่ PVC ขนาด ๒ นิว้ ระยะ 
ทาง 500 เมตร ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีดของ อบต.  
แกง่เสีย้น 

104 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งหอ
ถงัเหล็ก 
บรเิวณบา้น
นายสมยั 
แชม่เล็ก หมู่
ที ่6 บา้น
ตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 500,000.00 เพือ่จัดหาทีเ่ก็บกกัน ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรใหแ้กป่ระชาชน หมูท่ี ่
6 บา้นตรอกมะตมู 

กอ่สรา้งหอถงัเหลก็ บรเิวณบา้น
นายสมยั แชม่เล็ก หมูท่ี ่6 บา้น
ตรอกมะตมู  ขนาด 20  ลบ.ม.  
และขยายเขตระบบประปา โดย
เดนิทอ่ PVC  ขนาด ๒ นิว้ ระยะ 
ทาง 500 เมตร ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีดของ อบต.  
แกง่เสีย้น 

105 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ขยายเขต
ระบบประปา 
บรเิวณซอย
บา้นนายบญุช ู 
บญุธรรม  หมู่
ที ่ 5  บา้น
หนองจอก  

เงนิสะสม 250,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่หมูท่ี ่
5  
 
บา้นหนองจอก มนี ้าส าหรับ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรอยา่งเพยีงพอ ไดใ้ช ้

น ้าอยา่งทัว่ถงึ  

ขยายเขตระบบประปา บรเิวณ
ซอยบา้นนายบญุช ู บญุธรรม  
หมูท่ี ่5  บา้นหนองจอก เดนิทอ่ 
PVC  ขนาด Ø 2 นิว้ ชัน้ ๘.๕ 
พรอ้มอปุกรณ์ PVC  ระยะ ทาง
ยาว 2,500 เมตร  พรอ้มขดุฝัง
กลบ ตามแบบรปูและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น    

106 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ขยายเขต
ระบบประปา 
บรเิวณทาง
แทรกเตอร ์ 
หมูท่ี ่6 บา้น
ตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 85,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่หมูท่ี ่
6 บา้นตรอกมะตมู มนี ้าส าหรับ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่
การเกษตรอยา่งเพยีงพอ ไดใ้ช ้

น ้าอยา่งทัว่ถงึ  

ขยายเขตระบบประปา บรเิวณ
ทางแทรกเตอร ์ หมูท่ี ่6 บา้น
ตรอกมะตมู  เดนิทอ่ PVC  
ขนาด Ø 2 นิว้ ชัน้ ๘.๕ พรอ้ม
อปุกรณ์ PVC  ระยะทางยาว 
880 เมตร  พรอ้มขดุฝังกลบ 

107 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ขยายเขตทอ่
สง่น ้าเพือ่
การเกษตร  
สถานสีบูน ้า
บา้นทา่ดนิสอ
พอง 

เงนิสะสม 100,000.00 เพือ่ใหก้ารสง่น ้าเพือ่การเกษตร
ในพืน้ทีส่ะดวกและไดใ้ชน้ ้า
อยา่งทัว่ถงึ 

ขยายเขตทอ่สง่น ้าเพือ่
การเกษตร  สถานสีบูน ้าบา้นทา่
ดนิสอพอง บรเิวณคลองสง่น ้า
เพือ่การเกษตร  หมูท่ี ่7  บา้น
ทา่ดนิสอพอง  โดยเดนิทอ่ PVC  
ขนาด Ø 4 นิว้ ชัน้ ๘.๕ พรอ้ม
อปุกรณ์ PVC ระยะทางยาว 340 
เมตร  รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.แกง่เสีย้น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

108 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการถม
ลกูรัง บรเิวณ
ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กฯ บา้น
หนองสองตอน 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

327,000.00 เพือ่ปรับพืน้ทีส่ าหรับสรา้งศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก บา้นหนองสอง
ตอน หมูท่ี ่4 

ถมลกูรัง พรอ้มบดอดัปรมิาณ 
1,775 ลบ.ม. บรเิวณศนูย์
พฒันาเด็กเล็กฯ บา้นหนองสอง
ตอน หมูท่ี ่4 ต.แกง่เสีย้น ตาม
แบบรปูและรายการละเอยีดของ  
อบต.แกง่เสีย้น 

109 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการถม
ลกูรังพรอ้มปรับ
เกลีย่เพิม่เตมิ   

เงนิสะสม 200,000.00 เพือ่ปรับพืน้ทีส่ าหรับทีจ่อดรถของ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นหนอง
สองตอน หมูท่ี ่4 

ถมลกูรังพรอ้มปรับเกลีย่เพิม่เตมิ  
ปรมิาณดนิลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 
1,250  ลกูบาศกเ์มตร บรเิวณ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมูท่ี ่4 
บา้นหนองสองตอน   

110 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บรเิวณ
ซอยบา้นนายวน 
หนูขาว หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 440,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนลกูรงั บรเิวณ
ซอยบา้นนายวน หนูขาว หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร  
หรอืปรมิาณลกูรังไมน่อ้ยกวา่   
1,920ลกูบาศกเ์มตร  
ราย ละเอยีดตามแบบ อบต. 
แกง่เสีย้น  

111 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บรเิวณ
ซอยวดัเขาเทพ
นมิติ หมูท่ี ่7 

เงนิสะสม 200,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนลกูรงั บรเิวณ
ซอยวดัเขาเทพนมิติ หมูท่ี ่7  
บา้นทา่ดนิสอพอง   

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร  หนา 0.20 เมตร  หรอื
ปรมิาณลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 2,500 
ตารางเมตร รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.แกง่เสีย้น  

112 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งขยาย
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
บรเิวณซอยวดั
เนนิพระงาม หมู่
ที ่4 

เงนิสะสม 200,000.00 เพือ่กอ่สรา้งขยายถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บรเิวณซอยวดัเนนิพระ
งาม หมูท่ี ่4 บา้นหนองสองตอน 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พืน้ทีเ่ท
คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 360 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น  

113 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งและ
ขยายถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยหนองจอก 
หมูท่ี ่5 บา้น
หนองจอก 

เงนิสะสม 450,000.00 เพือ่กอ่สรา้งและขยายถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณซอย
หนองจอก หมูท่ี ่5 บา้นหนองจอก   

ขนาดกวา้งจากเดมิขา้งละ 0.50 
เมตร  ยาว 355 เมตร หนา 
0.15 เมตร  และขนาดกวา้งจาก
เดมิขา้งละ 1 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีรวมไมน่อ้ยกวา่ 755 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น  

114 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยบา้นนาย
ส าเนา   ปาด
เปรยีว หมูท่ี ่5 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

492,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอยบา้นนายส าเนา   
ปาดเปรยีว หมูท่ี ่5 บา้นหนอง
จอก 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื
พืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 
850 ตารางเมตร ตามแบบรปู
และรายละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น  

115 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งสรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก   

เงนิสะสม 500,000.00 เพือ่กอ่สรา้งสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บรเิวณซอยเขาคอก 
หมูท่ี ่5 บา้นหนองจอก   

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื
พืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 
850 ตารางเมตร ตามแบบรปู
และรายละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น   

116 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กใหส้ าหรับ
น ้าลน้ผา่น 

เงนิสะสม 300,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กใหส้ าหรับน ้าลน้ผา่น บรเิวณ
ซอยเขาคอก หมูท่ี ่5 บา้นหนอง
จอก   

ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 15 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบรปูและรายการละเอยีดของ 
อบต. แกง่เสีย้น   
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ประสงค์ 

ผลผลิต 

117 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งขยาย
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
บรเิวณถนน
สายบา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

54,000.00 เพือ่กอ่สรา้งขยายถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บรเิวณถนนสายบา้น
ตรอกมะตมู หมูท่ี ่6 บา้นตรอก
มะตมู 

พืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 450 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น  

118 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  บรเิวณ
ซอยนายป้อม  
เณรทอง หมูท่ี ่
6 บา้นตรอก
มะตมู 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

483,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอยนายป้อม  
 
เณรทอง หมูท่ี ่6 บา้นตรอกมะตมู 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 850 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น   

119 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยวดัหนอง
ปลวก หมูท่ี ่6 
บา้นตรอก
มะตมู 

เงนิสะสม 500,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอยวดัหนองปลวก 
หมูท่ี ่6 บา้นตรอกมะตมู  

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 850 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น  

120 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยวดัเขา
เทพนมิติ  
หมูท่ี ่7 บา้น 
ทา่ดนิสอพอง 

เงนิสะสม 350,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอยวดัเขาเทพนมิติ   
หมูท่ี ่7 บา้นทา่ดนิสอพอง   

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 600 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น   

121 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยบา้นจา่
หนุ่ย หมูท่ี ่7 
บา้นทา่ดนิสอ
พอง     

เงนิสะสม 200,000.00 เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอยบา้นจา่หนุ่ย   
 
หมูท่ี ่7  บา้นทา่ดนิสอพอง  

ขนาดกวา้ง 3 เมตร  ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
เทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 330 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น   

122 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการตดิตัง้
โคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

490,000.00 เพือ่ตดิตัง้โคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก บรเิวณหนา้ อบต.แกง่เสีย้น 
หมูท่ี ่5 บา้นหนองจอก 

สงู 7 เมตร จ านวน 14 ตน้  ตาม
แบบรปูกรมทางหลวงชนบท   

123 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรงุ
หอ้งน ้าองคก์าร
บรหิารสว่น
ต าบลแกง่
เสีย้น   

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

22,500.00 เพือ่ปรับปรงุหอ้งน ้าองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่เสีย้น   

ตามแบบรปูและรายการละเอยีด
ของ อบต.แกง่เสีย้น  

124 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการขดุ
เจาะบอ่บาดาล 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป,รายได ้
อืน่ ๆ 

1,500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นี ้าในการ
อปุโภคบรโิภคเพยีงพอกบัความ
ตอ้งการ 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณภายใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี ่4, 5, 6 และ 7 ต.
แกง่เสีย้น ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น  

125 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการ
กอ่สรา้งอาคาร
ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุ
ไกร 

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ 

2,410,000.00 เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพและพฒันาการเด็ก
วยักอ่นเรยีน  

มพีืน้ทีใ่นกานกอ่สรา้งอาคาร 
ตามแบบ สถ.ศพด.2 (เด็กตัง้แต ่
51-80 คน) ขนาดพืน้ทีก่วา้ง 
&times; ยาว = 13.40 &times; 
25.80 เมตร(เฉพาะตวัอาคาร
ศนูย)์ จ านวน ๑ แหง่ 
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ผลผลิต 

126 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการขดุลอก
สระน ้าสาธารณะ
บา้นทา่ดนิสอพอง  

เงนิสะสม 495,000.00 เพือ่ใหม้แีหลง่น ้าส าหรับการ
อปุโภคจากแหลง่น ้าท า
การเกษตรเพยีงพอในการใช ้

ประโยชน ์

ขดุลอกสระน ้าสาธารณะบา้นทา่
ดนิสอพอง ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แกง่เสีย้น พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 1 ป้าย  

127 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรบัปรงุ 
ภมูทิศันบ์รเิวณสระ
น ้าสาธารณะบา้น 
ทา่ดนิสอพอง 

เงนิสะสม 120,000.00 -สง่เสรมิสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ที ่กระตุน้เศรษฐกจิ สรา้ง
รายไดใ้หแ้ก ่ชมุชนแบบระบบ
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จ
พระจา้อยูห่วั   
 
-เพือ่ใหร้าษฎรเห็นถงึ
ความส าคญัและประโยชนท์ีไ่ด ้
จากการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของชมุชน 

ปรับปรงุภมูทิศันบ์รเิวณสระน ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่7 บา้นทา่ดนิสอ
พอง  โดยลงหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 
335 ลบ.ม. ตามแบบรปูและ
รายละเอยีดของ อบต.แกง่เสีย้น 
พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ ์จ านวน 
1 ป้าย (กองชา่ง)   

128 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรบัปรงุ/
ซอ่มแซมบา้นพกั
อาศยัแกผู่ย้ากไร ้
เฉลมิ พระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนางเจา้ 
พระบรมราชนินีาถ 
เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สงิหาคม 2559   

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

120,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของ
องคก์รในการซอ่มแซมปรับปรงุ
บา้นพกัอาศยัใหผู้ม้ฐีานะยากจน
ไดม้บีา้นพกัอาศยัทีม่ัน่คง
แข็งแรง 

บรเิวณบา้นนางจี๊ด  มว่งนอ้ย 
บา้นเขาคอก หมูท่ี ่5 บา้นหนอง
จอก ต.แกง่เสีย้น ตามแบบรปู
และรายการละเอยีดของ  อบต. 
แกง่เสีย้น ก าหนด จ านวน 1 
หลงั  

129 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑไ์ฟฟ้าวทิย ุ
(เครือ่งก าเนดิ
ไฟฟ้า) 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

85,000.00 เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นให ้
ราษฎร มไีฟฟ้าใชใ้นการสบูน ้า
จากบอ่บาดาล เกดิความสะดวก
รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

จัดซือ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด
ไมต่ า่กวา่ 5 กโิลวตัตข์ึน้ไป 
จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 85,000 
บาท (ราคาตามทอ้งถิน่) 

130 ดา้นการพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาลภายในเขต
หมูบ่า้น หมูท่ี ่4, 5, 
6 และ 7   

รายไดอ้ืน่ ๆ 800,000.00 เพือ่จัดหาแหลง่น ้าในการ
อปุโภคบรโิภค และเพือ่การ 
เกษตรใหแ้กร่าษฎรในเขตพืน้ที ่
อบต.แกง่เสีย้น 

เจาะบอ่บาดาลบรเิวณภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่4, 5, 6 และ 7   
ต.แกง่เสีย้น ตามแบบรปูและ
รายการละเอยีดของ อบต.  
แกง่เสีย้น   

131 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

สนับสนนุกจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้ับ
ความสนุกสนาน 

สนับสนนุกจิกรรมเนือ่งในวนัเด็ก
แหง่ชาต ิในเขต อบต. 

132 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการจัดงานสบื
สานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทยทีม่ี
คณุคา่ 

จัดงานสบืสานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2559 

133 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

จัดกจิกรรมตาม
โครงการวนัวสิาข 
บชูา วนัส าคญั
สากลโลก ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใหร้าษฎรตระหนักถงึ
ความส าคญัในวนัวสิาขบชูา 
และเป็นการเผยแพร่
พระพทุธศาสนา 

จัดกจิกรรมตามโครงการวนัวิ
สาขบชูาวนัส าคญัสากลโลก 
ประจ าปี 2559 

134 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

จัดกจิกรรโครงการ
รณรงคแ์ละ
ประชาสมัพนัธง์าน
วนัเขา้พรรษา 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

1,500.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทยทีม่ี
คณุคา่ 

จัดกจิกรรมโครงการรณรงคแ์ละ
ประชาสมัพนัธง์านวนัเขา้พรรษา 
ประจ าปี 2559 

135 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

จัดกจิกรรม
โครงการฝึกอบรม
ประดษิฐแ์ละ
ตกแตง่เทยีน
เขา้พรรษา 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

8,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึประเพณีของไทยทีม่ี
คณุคา่ 

จัดกจิกรรมโครงการฝึกอบรม
ประดษิฐเ์ทยีนเขา้พรรษา 

136 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

จัดกจิกรรม
โครงการตกแตง่
เทยีนพรรษาพา
เรยีนรูคู้ค่ณุธรรม 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยัไดเ้รยีนรู ้
ประดษิฐเ์ทยีนเขา้พรรษาและมี
สว่นรว่มในขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทางพทุธศาสนา 

จัดกจิกรรมโครงการประดษิฐ์
เทยีนพรรษาของศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

137 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต ์ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

124,800.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพที่
แข็งแรงสมบรูณ์ขึน้และ
ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการ
อนุรักษ์และสบืสานประเพณี
สงกรานต ์

จัดงานวนัผูส้งูอายแุหง่ชาติ
ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุของ อบต. 
แกง่เสีย้น 

138 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมผูส้งูอาย ุ
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนโดยอาศยักฬีาเป็น
เครือ่งมอืเพิม่ความสามคัคใีน
ชมุชน 

จัดการแขง่ขนักฬีาตาม
โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
นันทนาการผูส้งูอาย ุ

139 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการวนัแม่
แหง่ชาตขิองศนูย์
พฒันาเด็กเล็กวดั
ถ ้าขนุไกร 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 เพือ่ใหเ้ด็กรูจั้กแสดงความรัก
ความกตญัญตูอ่แม ่

จัดกจิกรรมตามโครงการวนัแม่
แหง่ชาต ิของศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 

140 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการวนัพอ่
แหง่ชาตขิองศนูย์
พฒันาเด็กเล็กวดั
ถ ้าขนุไกร 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 เพือ่ใหเ้ด็กรูจั้กการแสดงความ
รักความกตญัญตูอ่พอ่ 

จัดกจิกรรมตามโครงการวนัพอ่
แหง่ชาตขิองศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 

141 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการแขง่ขนั
กฬีาสศีนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพือ่สง่เสรมิความมรีะเบยีบ
วนัิย ปลกูฝังการเลน่กฬีา 

จัดกจิกรรมตามโครงการ
แขง่ขนักฬีาสศีนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 

142 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการหนูนอ้ย
เรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง 
สรา้งสมัพนัธ์
ครอบครัว 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

55,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กมทีกัษะการเรยีนรู ้
ทกัษะการสงัเกต สนใจการ
เรยีนรูส้ ิง่ตา่งๆรอบตวั 

จัดกจิกรรมตามโครงการหนู
นอ้ยเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง สรา้ง
สมัพนัธค์รอบครัว ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กวดัถ ้าขนุไกร 

143 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการเฉลมิพระ
เกยีรตพิระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจา้สริกิติ ิ์ ์
พระบรมราชนินีาถ 
ประจ าปี 2559 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 -เพือ่จัดกจิกรรมพระราชกรณ ี
ยกจิถวายเป็นพระราชกศุล
ระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุใน
วโรกาสทีส่มเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรง
พระเจรญิพระชนมพรรษาครบ 
84 ปี 

ประชาชนทกุหมูเ่หลา่มสีว่น
รว่มกจิกรรมถวายความ
จงรักภกัดแีดส่มเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชนินีาถ 

144 ดา้นการพฒันา
ระบบการศกึษา 

โครงการศกึษา
แหลง่เรยีนรูภ้มู ิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุน
ทัว่ไป 

0.00 - เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็กไดศ้กึษา
มปีระสบการณ์จากแหลง่
เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
 
- เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็กสนใจ
เรยีนรูส้ ิง่รอบตวั เชือ่มโยง
ความรูแ้ละน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

จัดกจิกรรมตามศกึษาแหลง่
เรยีนรูภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ ของ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัถ ้าขนุ
ไกร 

145 ดา้นการพฒันา
ระบบการบรหิาร
และการจัดการ
ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการอนุรักษ์
และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์ ยอ้นรอย
อดตีวดัถ ้าขนุไกร 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

0.00 -เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์ของศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 

จัดกจิกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ?ยอ้น
รอยอดตีวดัถ ้าขนุไกร? 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 101 โครงการ  จ านวนเงิน 16,001,428  บาท  มี
การเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 99 โครงการ จ านวนเงิน 15,320,879  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี ้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดา้นการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 7 1,954,351.76 7 1,942,311.76 

ดา้นการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

1 3,685.00 1 3,685.00 

ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ และคุณคา่ทางสังคม 8 373,899.30 8 373,899.30 

ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิาร การพัฒนา
บคุลากร 

39 2,158,360.69 39 2,158,351.69 

ดา้นการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน 39 11,068,113.16 37 10,399,613.16 

ดา้นการพัฒนาระบบการศกึษา และสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

7 443,018.00 7 443,018.00 

ดา้นการพัฒนาระบบการบรหิารและการจัดการดา้นเศรษฐกจิ - - - - 

รวม 101 16,001,427.91 99 15,320,878.91 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

1 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการมอบ
อปุกรณ์กฬีาใหแ้ก
หมูบ่า้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 

  20,000.00 20,000.00 49/59 28/07/2559 5 

2 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสรมิ(นม) 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วตัถปุระสงค ์

498,220.00 35,926.80 1/59 30/10/2558 30 

          34,216.00 3/59 30/11/2558 31 

          34,216.00 6/59 30/12/2558 31 

          133,842.80 6/59 30/12/2558 80 

          20,483.54 10/2559 13/05/2559 17 

          40,967.08 10/59 13/05/2559 30 

          33,518.52 10/59 13/05/2559 31 

          40,967.08 10/59 13/05/2559 31 

          89,761.84 10/59 01/09/2559 30 

3 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

คา่จัดซือ้อาหาร
เสรมิ (นม)  

เงนิอดุหนุนแบบมี
วตัถปุระสงค ์

150,660.00 10,087.14 2/59 30/10/2558 31 

          9,606.02 4/59 30/11/2558 30 

          9,606.80 7/59 30/12/2558 31 

          37,578.94 7/59 30/12/2558 80 

          4,382.80 9/2559 13/05/2559 17 

          8,685.60 9/59 13/05/2559 30 

          7,106.40 9/59 13/05/2559 31 

          8,685.60 9/59 13/05/2559 31 

          19,030.80 9/59 01/09/2559 30 

4 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
อาหารกลางวนั 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วตัถปุระสงค ์

1,130,000.00 524,000.00 ค.8294/59 05/02/2559 5 

          560,000.00 ค.856/59 28/09/2559 5 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

5 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
อาหารกลางวนั 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วตัถปุระสงค ์

362,800.00 27,594.00 16/59 30/10/2558 31 

          26,280.00 16/59 30/10/2558 30 

          24,966.00 16/59 30/10/2558 31 

          24,966.00 16/59 30/10/2558 31 

          11,826.00 16/59 30/10/2558 15 

          13,200.00 26/59 13/05/2559 16 

          22,800.00 26/59 13/05/2559 29 

          20,400.00 26/59 13/05/2559 29 

          26,400.00 26/59 13/05/2559 31 

          22,800.00 26/59 13/05/2559 30 

          12,000.00 26/59 13/05/2559 14 

6 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

รายไดจั้ดเก็บเอง 23,000.00 2,000.00 37/59 28/12/2558 7 

          13,000.00 - 11/01/2559 7 

          8,000.00 36/59 22/12/2558 7 

7 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 16,000.00 450.00 59/59 08/04/2559 7 

          2,000.00 60/59 08/04/2559 7 

          13,000.00 ค.469/59 13/04/2559 1 

6 ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

รายไดจั้ดเก็บเอง 23,000.00 2,000.00 37/59 28/12/2558 7 

          13,000.00 - 11/01/2559 7 

          8,000.00 36/59 22/12/2558 7 

8 ดา้นการเกษตร และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการสง่เสรมิ
การด าเนนิชวีติ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,000.00 1,800.00 ค.810/59 06/09/2559 1 

          585.00 92/59 02/09/2559 5 

          1,300.00 93/59 05/09/2559 1 

 
 
 
 
 



-24- 
 

  
ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

9 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

สนับสนนุเงนิ
สงเคราะหเ์บีย้ยัง
ชพี 

รายไดจั้ดเก็บเอง 42,000.00 3,500.00 ค.005/59 01/10/2558 31 

          3,500.00 ค.061/59 01/11/2558 30 

          3,000.00 ค.145/59 01/12/2558 31 

          3,000.00 ค.217/59 01/01/2559 31 

          3,000.00 ค.285/59 01/02/2559 29 

          3,000.00 ค.353/59 01/03/2559 31 

          3,000.00 ค.433/59 01/04/2559 30 

          3,000.00 ค.511/59 01/05/2559 31 

          2,500.00 ค.571/59 01/06/2559 30 

          2,500.00 ค.564/59 01/07/2559 30 

          2,500.00 ค.718/59 01/08/2559 31 

          2,500.00 ค.799/59 01/09/2559 31 

10 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการควบคมุ
และป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 64,000.00 35,000.00 47/59 12/07/2559 5 

          18,135.30 48/59 13/07/2559 20 

          10,800.00 322/59 16/07/2559 12 

11 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาเอดส์

และเพศสมัพนัธ์
แกเ่ยาวชนใน
โรงเรยีน 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,000.00 540.00 87/59 19/08/2559 7 

          3,230.00 52/59 18/08/2559 5 

          6,175.00 88/59 19/08/2559 3 

          3,600.00 ค.806/59 22/08/2559 1 

12 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการพฒันา
สาธารณสขุมลูฐาน 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,000.00 30,000.00 ค.833/59 22/09/2559 1 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

13 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการเฉลมิพระ
เกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 114,430.00 5,700.00 27/59 27/11/2558 7 

          21,000.00 28/59 27/11/2558 7 

          30,000.00 30/59 03/12/2558 7 

          10,500.00 31/59 03/12/2558 7 

          1,800.00 9/59 01/12/2558 5 

          30,000.00 29/59 27/11/2558 7 

          7,000.00 32/59 03/12/2558 7 

          8,000.00 33/59 04/12/2558 7 

14 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการอบรม
คณุธรรมจรยิธรรม 

รายไดจั้ดเก็บเอง 6,000.00 2,400.00 ค.
796/2559 

02/09/2559 1 

          325.00 90/59 29/08/2559 7 

          3,300.00 91/59 01/09/2559 2 

15 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
การตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มในวยัรุน่ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,460.00 688.00 51/59 16/03/2559 7 

          4,500.00 52/59 16/03/2559 7 

          7,200.00 ค.415/59 31/03/2559 1 

16 ดา้นการพฒันา
คณุภาพและคณุคา่
ทางสงัคม 

โครงการสนับสนนุ
โครงการจังหวดั
เคลือ่นที ่และ
โครงการคลนิกิ
มหาดไทย ครัง้ที1่ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 18,000.00 8/59 19/10/2558 5 

          44,650.00 9/59 19/10/2558 5 

          20,400.00 10/59 19/10/2558 5 

          2,500.00 11/59 19/10/2558 5 

          2,500.00 12/59 19/10/2558 5 

          8,000.00 6/59 21/10/2558 7 

          2,956.00 7/59 21/10/2558 7 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

17 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์
อบต.แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 44,700.00 2,000.00 26/59 27/11/2558 15 

          8,000.00 33/59 04/12/2558 7 

          1,860.00 35/59 18/12/2558 7 

          8,000.00 68/2559 12/04/2559 15 

          2,000.00 83/59 16/07/2559 15 

          7,815.00 99/2559 26/09/2559 7 

18 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการแกง่เสีย้น
อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย
เพือ่ชมุชน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 577,800.00 48,150.00 ค.110/59 27/11/2558 30 

          48,150.00 ค.161/59 17/12/2558 30 

          20,009.00 - 05/02/2559 30 

          96,300.00 ค.312/59 24/02/2559 60 

          48,150.00 ค.380/59 22/03/2559 31 

          96,300.00 ค.618/59 01/03/2559 61 

          96,300.00 ค.749/59 01/05/2559 61 

          96,300.00 ค.830/59 22/09/2559 60 

19 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการอบรมให ้
ความรูเ้กีย่วกบั
ภาษีทอ้งถิน่
ประจ าปี 2559 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,900.00 4,500.00 ค.591/59 16/06/2559 1 

          1,000.00 75/2559 06/06/2559 7 

          4,800.00 35/2559 06/06/2559 5 

          1,440.00 39/2559 06/06/2559 5 

          4,000.00 40/2559 07/06/2559 5 

          4,000.00 76/2559 09/06/2559 7 

          3,000.00 77/2559 09/06/2559 7 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

20 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจา้งเหมา
ท าความสะอาด 
บรเิวณทีท่ าการ 
อบต.แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 91,600.00 8,000.00 4/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 4/59 01/10/2558 30 

          8,000.00 4/59 01/10/2559 31 

          8,000.00 4/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 4/59 01/10/2558 29 

          8,000.00 4/59 01/10/2558 31 

          3,480.00 69/59 01/04/2559 30 

          8,000.00 69/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 69/59 01/04/2559 30 

          8,000.00 69/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 69/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 69/59 01/04/2559 30 

21 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจา้งเหมา
ดแูลรักษาตน้ไม ้
และสวนหยอ่ม 

รายไดจั้ดเก็บเอง 96,100.00 8,000.00 3/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 3/59 01/10/2558 30 

          8,000.00 3/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 3/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 3/59 01/10/2558 29 

          8,000.00 3/59 01/10/2558 31 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 30 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 30 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 31 

          8,000.00 56/59 01/04/2559 30 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

22 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการรับวารสาร
หนังสอืพมิพ์
รายวนั 

รายไดจั้ดเก็บเอง 12,500.00 1,040.00 1/59 01/10/2558 31 

          1,020.00 1/59 01/10/2558 30 

          1,020.00 1/59 01/10/2558 31 

          1,020.00 1/59 01/10/2558 31 

          980.00 1/59 01/10/2558 29 

          980.00 1/59 01/10/2558 31 

          940.00 1/59 01/10/2559 30 

          980.00 1/59 01/10/2558 31 

          1,040.00 1/59 01/10/2558 30 

          980.00 1/59 01/10/2558 31 

          1,060.00 1/59 01/10/2558 31 

          1,040.00 1/59 01/10/2558 30 

23 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการ
บ ารงุรักษาหรอื
ซอ่มแซมครภุัณฑ ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 120,000.00 4,776.85 5/59 06/10/2558 7 

          5,550.00 41/59 01/01/2559 7 

          2,902.21 50/59 10/03/2559 7 

          4,400.00 ค.460/59 22/04/2559 1 

          3,808.13 70/59 28/04/2559 7 

          57,800.00 72/59 17/05/2559 7 

          34,000.00 74/2559 01/06/2559 15 

          2,996.00 78/2559 17/06/2559 7 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

24 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 90,000.00 14,880.00 11/59 30/12/2558 5 

          1,170.00 13/59 21/10/2558 7 

          7,000.00 19/59 20/02/2559 5 

          1,860.00 61/59 08/04/2559 5 

          7,685.00 35/59 20/04/2559 5 

          14,350.00 54/59 23/08/2559 5 

          30,600.00 44/59 06/07/2559 5 

          3,500.00 57/59 06/09/2559 5 

          5,356.00 62/59 27/09/2559 5 

          3,500.00 57/59 27/09/2559 5 

25 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดงุานบา้นงาน
ครัว  

เงนิอดุหนุนทัว่ไป,
รายไดจั้ดเก็บเอง 

50,000.00 1,990.00 15/59 30/12/2558 5 

          30,000.00 20/59 01/03/2559 5 

          2,204.00 32/59 20/04/2559 5 

          11,991.00 51/59 09/08/2559 5 

          1,080.00 64/59 27/09/2559 5 

26 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดเุชือ้เพลงิและ
หลอ่ลืน่ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 250,000.00 13,232.40 2/59 30/09/2558 31 

          17,962.60 8/59 30/10/2558 30 

          19,264.10 10/59 30/11/2558 30 

          11,742.90 12/59 30/12/2558 31 

          18,514.90 17/59 29/01/2559 31 

          22,969.60 26/59 01/03/2559 31 

          2,865.00 28/59 18/04/2559 5 

          22,608.20 37/59 31/05/2559 31 

          20,468.80 43/59 31/05/2559 30 

          11,249.50 43/59 31/05/2559 31 

          15,752.40 43/59 31/05/2559 31 

          12,772.60 55/59 31/08/2559 30 

          28,771.60 26/59 29/03/2559 31 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ญัญา 

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา 

ระยะเวลา
การ 

ด าเนนิงาน 

27 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดคุอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00 6,660.00 21/59 11/03/2559 5 

          18,450.00 35/2559 03/05/2559 5 

          8,450.00 61/2559 27/09/2559 5 

28 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้คา่
การเรยีนการสอน
เพือ่มอบใหแ้ก่
ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กวดัถ ้าขนุไกร 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 124,100.00 51,100.00 - 17/12/2558 0 

          73,000.00 - 26/07/2559 0 

29 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑส์ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 3,900.00 3,300.00 33/59 20/04/2559 5 

30 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 63,700.00 58,000.00 42/59 21/06/2559 5 

          3,300.00 42/59 21/06/2559 5 

31 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

อดุหนุนส านักงาน
เหลา่กาชาด
จังหวดักาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 ค.293/59 15/02/2559 5 

32 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
วงัดง้ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 35,000.00 35,000.00 ค.672/59 14/07/2559 1 

33 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

อดุหนุนทีท่ าการ
ปกครองจังหวดั
กาญจนบรุ ี

รายไดจั้ดเก็บเอง 25,000.00 25,000.00 - 15/01/2559 7 

34 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจา้งเหมา
คนงานทัว่ไป 

รายไดจั้ดเก็บเอง 95,000.00 7,500.00 2/59 01/10/2558 31 

          7,500.00 2/59 01/10/2558 30 

          7,500.00 2/59 01/10/2558 31 

          7,500.00 2/59 01/10/2558 31 

          7,500.00 2/59 01/10/2558 29 

          7,500.00 2/59 01/10/2558 31 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 30 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 31 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 30 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 31 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 31 

          7,500.00 55/59 01/04/2559 30 
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35 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

คา่จัดท าประกนัภยั
รถราชการ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 46,000.00 16,290.00 ค.289/59 05/02/2559 5 

          29,591.92 ค.584/59 14/06/2559 5 

36 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

งานบ ารงุรักษา
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 65,000.00 4,173.37 73/59 25/05/2559 7 

          3,552.77 15/59 27/10/2558 7 

          7,490.00 38/59 01/01/2559 7 

          4,750.00 42/59 09/02/2559 7 

          3,500.00 71/59 10/05/2559 7 

          14,000.00 85/59 08/08/2559 7 

          21,181.72 97/59 26/09/2559 7 

          4,500.00 96/2559 26/09/2559 7 

37 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 38,800.00 487.92 24/59 14/03/2559 5 

          2,311.20 56/59 06/09/2559 5 

          30,000.00 60/59 27/09/2559 5 

38 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

คา่วสัดกุอ่สรา้ง รายไดจั้ดเก็บเอง 25,000.00 20,000.00 59/59 27/09/2559 5 

39 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดท า
ป้ายประชาสมัพนัธ ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 12,000.00 12,000.00 98/59 26/09/2559 5 

40 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

คา่จา้งเหมา
คนงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 90,000.00 7,460.00 1/59 01/10/2558 31 

          7,460.00 1/59 01/10/2558 30 

          7,460.00 1/59 01/10/2558 31 

          7,460.00 1/59 01/10/2558 31 

          7,460.00 1/59 01/10/2558 29 

          7,460.00 1/59 01/10/2558 31 

          7,460.00 54/2559 01/04/2559 30 

          7,460.00 54/59 01/04/2559 31 

          7,460.00 54/59 01/04/2559 30 

          7,460.00 54/59 01/04/2559 31 

          7,460.00 54/59 01/04/2559 31 
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41 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 7,000.00 642.00 39/59 04/01/2559 7 

          3,050.00 44/59 09/02/2559 7 

42 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 35,000.00 5,999.00 13/59 30/12/2558 5 

          4,150.00 58/59 01/04/2559 5 

          7,304.00 30/59 20/04/2559 5 

          8,060.00 291/2559 30/06/2559 15 

          9,470.00 65/59 27/09/2559 7 

43 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดคุอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 35,000.00 14,260.00 23/59 11/03/2559 5 

          11,000.00 34/2559 03/05/2559 5 

          9,700.00 95/2559 26/09/2559 5 

44 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑส์ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 7,900.00 7,900.00 58/59 14/09/2559 5 

45 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการสง่เสรมิ
ศกัยภาพการจัด
การศกึษาของครู
ผูด้แูลเด็ก 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000.00 4,200.00 ค.758/59 26/09/2559 1 

46 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดท า
ป้ายประชาสมัพนัธ์
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉนิ ประจ าปี 
2559 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000.00 450.00 82/59 13/07/2559 7 

47 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดคุอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 27,500.00 7,480.00 23/59 11/03/2559 5 

          5,700.00 41/2559 18/06/2559 5 

48 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

คา่บ ารงุรักษาหรอื
ซอ่มแซมทรัพยส์นิ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,560.00 4,450.00 43/59 09/02/2559 7 

49 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
วสัดสุ านักงาน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00 6,875.00 14/59 30/12/2558 5 

          9,334.00 61/59 27/09/2559 5 
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ระยะเวลา
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50 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกมุาร ี

รายไดจั้ดเก็บเอง 53,500.00 1,900.00 6/59 09/10/2558 7 

          28,400.00 3/59 12/10/2558 5 

          19,200.00 4/59 12/10/2558 5 

          4,000.00 7/59 12/10/2558 7 

51 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑโ์ตะ๊
ท างาน  

รายไดจั้ดเก็บเอง 4,200.00 4,200.00 33/59 22/04/2559 5 

52 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑเ์กา้อี ้

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,500.00 2,500.00 33/59 20/04/2559 5 

53 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑโ์ตะ๊
คอมพวิเตอร ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,900.00 2,500.00 33/59 20/04/2559 5 

54 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

งานปรับปรงุซุม้
เฉลมิพระเกยีรต ิ
(ชดุใหญ)่ 

รายไดจั้ดเก็บเอง 60,000.00 60,000.00 17/59 06/11/2558 15 

55 ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิาร
การพฒันาบคุลากร 

โครงการจัดท าสือ่
ประชาสมัพนัธ ์ 
อบต.แกง่เสีย้น 

รายไดจั้ดเก็บเอง 17,000.00 1,800.00 340/2559 02/08/2559 7 

56 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

อดุหนุนการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคจังหวดั
กาญจนบรุ ี

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 93,000.00 69,975.86 ค.730/59 11/08/2559 30 

          9,580.78 ค.731/59 11/08/2559 30 

57 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซอ่มแซมไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000.00 50,000.00 57/59 01/04/2559 15 

          50,000.00 86/59 19/08/2559 15 

58 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนนลกูรงั
ซอยบา้นนาง
สายบวั  แยม้
พราหม หมูท่ี ่7 

เงนิสะสม 100,000.00 84,000.00 25/2559 24/03/2559 60 

59 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายซอยยิม้
ใหญห่ลวง บา้น
ตรอกมะตมู ม.6 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 493,000.00 493,000.00 7/59 03/03/2559 60 

60 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอยบา้นนาย
ชยพล หนูขาว  
หมูท่ี ่5 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 499,000.00 499,000.00 1/59 03/11/2558 60 

61 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กถนนซอย
บา้นนายกระจา่ง 
บญุม ีหมูท่ี ่5 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 446,000.00 446,000.00 3/59 16/12/2558 60 

62 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กถนนซอย
บา้นนายเอีย่ม  
หนูขาว บา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิสะสม 450,000.00 436,000.00 16/2559 11/03/2559 60 
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63 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กซอยบา้นนาย
ใบ บา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 466,000.00 466,000.00 31/2559 16/06/2559 60 

64 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซอ่มแซมสถานสีบู
น ้าบา้นทา่ดนิสอ
พอง 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000.00 100,000.00 30/2559 14/06/2559 15 

65 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
ภายในหมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,000.00 72,000.00 34/59 18/12/2558 15 

66 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

คา่จา้งเหมาเป่า
ลา้งบอ่บาดาล  

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,500.00 8,500.00 101/59 27/09/2559 7 

67 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณ
บา้น ร.ต.สม  
อาภาสตัย ์ หมูท่ี ่4   

เงนิสะสม 200,000.00 174,500.00 13/2559 10/03/2559 60 

68 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณ
บา้นนายประเสรฐิ   
ชนะเลศิ  หมูท่ี ่5   

เงนิสะสม 200,000.00 174,500.00 14/2559 09/03/2559 60 

69 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล  บรเิวณ
บา้นนายพงิ  
ล าดวน หมูท่ี ่5  
บา้นหนองจอก 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 96,000.00 96,000.00 5/59 18/12/2558 30 

70 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล  บรเิวณหอ
ถงัน ้า SML 
หมูบ่า้น หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 150,000.00 148,000.00 22/2559 24/03/2559 60 

71 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล  บรเิวณ
บา้นนายสมยั แชม่
เล็ก หมูท่ี ่6 บา้น
ตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 150,000.00 148,000.00 23/2559 24/03/2559 60 

72 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาล  บรเิวณ
สนามกฬีาบา้นทา่
ดนิสอพอง   
หมูท่ี ่7 บา้นทา่
ดนิสอพอง 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 89,000.00 89,000.00 6/59 18/12/2558 30 

73 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
หอถงัเหล็ก 
บรเิวณบา้น ร.ต.
สม อาภาสตัย ์ 
หมูท่ี ่4  บา้น
หนองสองตอน 

เงนิสะสม 500,000.00 455,000.00 25/2559 25/03/2559 60 

74 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
หอถงัเหล็ก 
บรเิวณบา้นนาย
สมยั แชม่เล็ก  
หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 500,000.00 494,000.00 29/59 30/05/2559 60 

75 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาบรเิวณ 
ทางแทรกเตอร ์ 
หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 85,000.00 83,000.00 46/2559 09/03/2559 60 

76 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขต
ทอ่สง่น ้าเพือ่การ 
เกษตร สถานสีบู
น ้าบา้นทา่ดนิสอ
พอง 

เงนิสะสม 100,000.00 99,000.00 49/2559 10/03/2559 60 
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77 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการถมลกูรัง 
บรเิวณศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กฯ บา้น
หนองสองตอน 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 327,000.00 327,000.00 4/59 16/12/2558 60 

78 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลกูรัง บรเิวณ
ซอยบา้นนายวน 
หนูขาว หมูท่ี ่6  
บา้นตรอกมะตมู 

เงนิสะสม 440,000.00 440,000.00 24/2559 25/03/2559 60 

79 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลกูรัง บรเิวณ
ซอยวดัเขาเทพ
นมิติ หมูท่ี ่7 

เงนิสะสม 200,000.00 185,500.00 53/2559 24/03/2559 60 

80 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
และขยายถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอย
หนองจอก หมูท่ี ่5 
บา้นหนองจอก 

เงนิสะสม 450,000.00 440,000.00 9/2559 04/03/2559 60 

81 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอย
บา้นนายส าเนา   
ปาดเปรยีว หมูท่ี ่5 

รายไดจั้ดเก็บเอง 492,000.00 492,000.00 16/2559 11/03/2559 60 

82 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก   

เงนิสะสม 500,000.00 493,000.00 18/2559 11/03/2559 60 

83 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กใหส้ าหรับน ้า
ลน้ผา่น 

เงนิสะสม 300,000.00 258,500.00 15/2559 11/03/2559 60 

84 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ขยายถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บรเิวณ
ถนนสายบา้นตรอก
มะตมู หมูท่ี ่6 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 54,000.00 249,500.00 8/59 03/03/2559 60 

85 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  บรเิวณซอย
นายป้อม เณรทอง 
หมูท่ี ่6 บา้นตรอก
มะตมู 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 483,000.00 483,000.00 11/59 07/03/2559 60 

86 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอย
วดัหนองปลวก   
หมูท่ี ่6 บา้นตรอก
มะตมู 

เงนิสะสม 500,000.00 492,000.00 17/2559 11/03/2559 60 

87 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอย
วดัเขาเทพนมิติ   
หมูท่ี ่7 บา้นทา่
ดนิสอพอง 

เงนิสะสม 350,000.00 348,000.00 12/59 10/03/2559 60 

88 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บรเิวณซอย
บา้นจา่หนุ่ย หมูท่ี ่
7 บา้นทา่ดนิสอ
พอง     

เงนิสะสม 200,000.00 193,500.00 20/2559 21/03/2559 60 

89 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการตดิตัง้
โคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็ก 

รายไดจั้ดเก็บเอง 490,000.00 490,000.00 10/2559 04/03/2559 60 
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90 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรบัปรงุ
หอ้งน ้าองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
แกง่เสีย้น   

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,500.00 22,500.00 40/59 18/01/2559 30 

91 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กวดัถ ้าขนุ
ไกร 

เงนิอดุหนุนเฉพาะ
กจิ 

2,410,000.00 1,030,056.52 E2/2559 18/12/2558 120 

92 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรบัปรงุ/
ซอ่มแซมบา้นพกั
อาศยัแกผู่ย้ากไร ้
เฉลมิ พระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนางเจา้ 
พระบรมราชนินีาถ 
เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สงิหาคม 
2559   

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 120,000.00 119,000.00 89/59 25/08/2559 30 

93 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการจัดซือ้
ครภุัณฑไ์ฟฟ้าวทิย ุ
(เครือ่งก าเนดิ
ไฟฟ้า) 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 85,000.00 85,000.00 36/59 24/05/2559 5 

94 ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบอ่
บาดาลภายในเขต
หมูบ่า้น หมูท่ี ่4, 
5, 6 และ 7   

รายไดอ้ืน่ ๆ 800,000.00 174,500.00 13/59 10/03/2559 30 

95 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

สนับสนนุกจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 16/59 06/01/2559 5 

96 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

โครงการจัดงาน
สบืสานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 150,000.00 29,000.00 18/2559 19/11/2558 7 

          8,800.00 19/2559 19/11/2558 8800 

          4,200.00 20/59 19/11/2558 7 

          21,500.00 22/59 20/11/2558 7 

          38,000.00 24/59 20/11/2558 7 

          20,000.00 21/59 19/11/2558 7 

          10,500.00 23/59 20/11/2558 5 

          18,000.00 25/59 23/11/2558 15 

97 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

จัดกจิกรรโครงการ
รณรงคแ์ละ
ประชาสมัพนัธง์าน
วนัเขา้พรรษา 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 1,500.00 1,350.00 79/59 08/07/2559 7 

95 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

สนับสนนุกจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 16/59 06/01/2559 5 
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96 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

โครงการจัดงาน
สบืสานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 150,000.00 29,000.00 18/2559 19/11/2558 7 

          8,800.00 19/2559 19/11/2558 8800 

          4,200.00 20/59 19/11/2558 7 

          21,500.00 22/59 20/11/2558 7 

          38,000.00 24/59 20/11/2558 7 

          20,000.00 21/59 19/11/2558 7 

          10,500.00 23/59 20/11/2558 5 

          18,000.00 25/59 23/11/2558 15 

97 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

จัดกจิกรรโครงการ
รณรงคแ์ละ
ประชาสมัพนัธง์าน
วนัเขา้พรรษา 
ประจ าปี 2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 1,500.00 1,350.00 79/59 08/07/2559 7 

98 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

จัดกจิกรรม
โครงการฝึกอบรม
ประดษิฐแ์ละ
ตกแตง่เทยีน
เขา้พรรษา 

รายไดจั้ดเก็บเอง 8,000.00 700.00 80/59 08/07/2559 7 

          1,200.00 45/59 08/07/2559 5 

          1,930.00 46/59 12/07/2559 5 

          1,625.00 81/59 13/07/2559 2 

          2,400.00 ค.697/59 26/07/2559 1 

99 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

โครงการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต ์ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 124,800.00 40,000.00 65/59 12/04/2559 7 

          3,800.00 62/59 08/04/2559 7 

          25,000.00 67/2559 12/04/2559 7 

          27,000.00 64/59 12/04/2559 7 

          12,000.00 63/59 08/04/2559 7 

          5,000.00 27/59 12/04/2559 5 

          12,000.00 66/2559 12/04/2559 7 

100 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

โครงการแขง่ขนั
กฬีาสศีนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ประจ าปี 
2559 

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,000.00 675.00 45/59 09/02/2559 7 

          3,528.00 18/59 09/02/2559 5 
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101 ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

โครงการหนูนอ้ย
เรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง 
สรา้งสมัพนัธ์
ครอบครัว 

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,000.00 450.00 47/59 09/03/2559 7 

          27,000.00 49/59 10/03/2559 7 

          27,360.00 ค.377/59 22/03/2559 1 

 
 
 
                                        รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
                                           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ท ัง้หมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

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

ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
และความเขม้แข็งของ
ชมุชน 

10 2,545,900.00 10 2,200,680.00 7 1,954,351.76 7 1,942,311.76 5 1,606,349.66 

ดา้นการเกษตร และการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

10 11,721,500.00 6 10,000.00 1 3,685.00 1 3,685.00 1 3,685.00 

ดา้นการพฒันาคณุภาพ
และคณุคา่ทางสงัคม 

19 8,575,040.00 11 387,490.00 8 373,899.30 8 373,899.30 8 373,899.30 

ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพทาง
การเมอืง การบรหิารการ
พฒันาบคุลากร 

56 5,946,120.00 51 2,336,000.00 39 2,158,360.69 39 2,158,351.69 38 1,940,186.09 

ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

116 200,142,000.00 52 16,456,000.00 39 11,068,113.16 37 10,399,613.16 37 10,399,613.16 

ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา 

15 883,800.00 14 454,300.00 7 443,018.00 7 443,018.00 7 443,018.00 

ดา้นการพฒันาระบบการ
บรหิารและการจัดการ
ดา้นเศรษฐกจิ 

1 10,000.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน   
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
                                                 เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุตัิงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพฒันา…

ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้าง…

ด้านการพฒันาระบบการศึกษา

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุตัิงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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ช. ผลการด าเนินงาน  
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559  ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ที่ส าคัญดังนี้   

 
โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการแก่งเสี้ยนอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน 
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างสัมพันธ์ครอบครัว 
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จัดกิจกรรโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์และตกแต่งเทียนเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 
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ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเจาะบ่อบาดาล  บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประเสริฐ  ชนะเลิศ  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-47- 
 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก บริเวณบ้าน ร.ต.สม  อาภาสัตย์ หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการขยายเขตระบบประปา บริเวณทางแทรกเตอร์  หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  สถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้านนายวน หนูขาว หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
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โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนายป้อม เณรทอง หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 
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ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสาเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
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ซ. คณะกรรมการ 
    
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ 048  /  ๒๕๕9 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

……………………………………………… 
 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 8 และข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงแต่ งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีรายชื่อดังนี้  

  1. นายสมชาย  ฟักทอง     นายก อบต.แก่งเสี้ยน  ประธานกรรมการ 
  2. นายเล็ก  วงสิงห ์  รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน  กรรมการ 
  3 .นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน  กรรมการ 
  4. นายสายัณห์  ชนะเลิศ  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  5. นางสมบูรณ์  เงินบาท  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ  
  6. นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

 7. นายชลอ   วจิิตรนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 8. นายบุญม ี  พรมโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

9. นายสมควร  นินจันทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10.นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
11.นางปณิธี  บัววัฒนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
12.นายบ ารุง   ข่ายค า  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
13.นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
14.นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
15.นางสาวบุณยนุช  รอดสิน ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
16.ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี  ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน  กรรมการ/เลขานุการ 

  17.นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
  กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีสาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
1.1  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
1.2  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด   โดยให้เน้นด าเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ ไขปัญหายา
เสพติด 

 
 
 
 
 

ส าเนา 
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1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของผู้บริหารที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6 แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ 

ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการ 

จัดท าร่างแผนพัฒนา 
       ในการน าร่างแผนพัฒนาให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบล  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  

3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล   ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมี 

หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

        
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    สั่ง   ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕9 
 

 
                                    สมชาย   ฟักทอง 
                                 (นายสมชาย   ฟักทอง) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ที ่ 049  /  ๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
……………………………………………… 

 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 9 และข้อ 11  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีรายชื่อดังนี้  

  1. ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี      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  นินจันทร ์ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 

 7. นางศศิธร  ใจโปร่ง  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
 8.นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

  กรรมการตามข้อ 9 (3) ให้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าแก่งเสี้ยน มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและ
จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) 

        
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    สั่ง   ณ   วันที่   17   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕9 
 
                                    สมชาย   ฟักทอง 
                                 (นายสมชาย   ฟักทอง) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนา 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ที ่ 050  /  ๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
……………………………………………… 

 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 28 และข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีรายชื่อดังนี้  

  1. นายจรัญ  หนูขาว      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 
  2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  3 .นายวีรยุทธ  จันทร์จู   สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  4. นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
  6. นางสาววิลาสิน ี จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

 7. นางปณิธี  บัววัฒนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
 8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

9. นายบุญม ี  พรมโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ/เลขานุการ 
12.นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
        

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    สั่ง   ณ   วันที่   17   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕9 

 
                                    สมชาย   ฟักทอง 
                                 (นายสมชาย   ฟักทอง) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 

ส าเนา 
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           ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ   ณ   วันที่   31   ตุลาคม   2559 
 
 
                                                  สมชาย  ฟักทอง 
                                              (นายสมชาย  ฟักทอง) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 


