
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 

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

ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
    1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้และมีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  
    2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
    3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
    4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
    5. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการ               
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    6. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
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     7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
    8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชน
มีความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข

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

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

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

  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
2. การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

1. ฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 
3.   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้อง 
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ง. การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป          

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่ 31  
ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

35 2,273,000.00 27 908,650.00 10 570,000.00 10 570,000.00 

ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 16 10,584,872.00 13 10,577,000.00 13 10,577,000.00 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

24 16,916,300.00 15 7,970,960.00 22 21,355,000.00 22 21,355,000.00 

ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

68 15,492,310.00 113 24,005,024.00 93 42,258,160.00 92 26,588,160.00 

ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,826,900.00 163 169,303,000.00 123 179,949,000.00 120 164,982,000.00 

ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 27 3,572,327.00 34 5,140,200.00 34 5,315,200.00 

ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

2 130,000.00 1 100,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 

รวม 330 205,843,850.00 362 216,444,833.00 297 260,099,360.00 293 229,637,360.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 196 โครงการ งบประมาณ 35,007,258 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 21 627,955.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 41,872.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 4 135,960.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 105 21,215,124.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 38 9,461,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 3,524,847.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - 

รวม 196 35,007,258.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

โครงการ

โครงการ
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การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แก่งเสี้ยน มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2562 

  16,155.00 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จุดตรวจ/ด่านชุมชน           
จุดร่วมบริการ

ประชาชน   

2 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  ปี 
พ.ศ. 2562 

  4,000.00 เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์    

จุดตรวจ/ด่านชุมชน         
จุดร่วมบริการ

ประชาชน   

3 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

  5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านกังานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ีด าเนินตาม
โครงการด าเนินงานตามภารกจิของเหลา่
กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี  

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี   

4 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

  80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ 

หมู่บ้านในเขตพื้นที ่       
อบต.แก่งเส้ียน 

5 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด
(Potemtial Demand)
อ าเภอเมืองกาญจบุรี 
ประจ าป ี2562 

  0.00 เพื่อให้ประชาชน องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ภาครัฐได้มีการผนึกก าลังและระดมสรรพ
ก าลังในการป้องกันและการแพร่ระบาดยา
เสพติดอย่างใกล้ชิด 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตอ าเภอเมือง

กาญจนบุร ี

6 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการหมู่บ้านสีขาว
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
ประจ าป ี2562 

  0.00 เพื่อเป็นการ Re X-Ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานศึกษา/และสถาน
ประกอบการ เพื่อน าเข้าสู่หมูบ่้านสีขาว
ปลอดผู้เสพ/ผู้ค้า 100% 

หมู่บ้านในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ี

7 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 

  94,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในเขต             
อบต.แก่งเส้ียน  

8 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน ประจ าปี 
2562  

  34,000.00 เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ผู้น าชุมชน         
ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร                
ครอบ ครัวในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติคุ้มครอง             
ผู้ถูก กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว    
พ.ศ.2550  

ประชาชนในเขต                
อบต.แก่งเส้ียน  

9 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมศูนย์ยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน ประจ าปี 
2562 

  20,000.00 เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ผู้น าชุมชน ผูน้ า
สตรี ผู้น ากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร ครอบครัว
ในชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
พระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระท าดว้ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรี  
ผู้น ากลุ่มต่างๆ  อสม.  

อพม. กลุ่มสตร ี 
สมาชิกในครอบครัวทุก
วัย ในเขต อบต.แก่ง

เส้ียน  

 
 
 
 



-8- 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

10 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน ประจ าปี 
2562 

  0.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนให้มีทักษะกระบวน 
การคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน
เป็นกลุ่มในการขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมต่อชุมชนและสังคม 

สภาเด็กและเยาวชนต าบล      
แก่งเส้ียน ร่วมกับเด็กและ

เยาวชน ประชาชน กลุ่มสตรี  
อสม. กลุ่มผู้สูงอาย ุผู้น าชุมชน

ในต าบลแก่งเส้ียน  

11 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
กองทุนคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 
ประจ าป ี2562 

  0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็น
กลุ่มแกนน าในชุมชน 

เด็กและเยาวชนต าบลแก่งเส้ียน 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในต าบล 

12 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

  0.00 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ 
ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของผู้
พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มี
ระสิทธิภาพ   

ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 4,5,6,7  
ต าบลแก่งเส้ียน  อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ 

13 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเยาวชน
และกลุ่มสตรี 

  30,000.00 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ 
ทักษะในการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนและกลุ่มสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ   

กลุ่มสตรีและผู้สูงอาย ุหมู่ที่ 
4,5,6,7  ต าบลแก่งเส้ียน  

อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี คณะผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที ่ 

14 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมน าใจ 
ศีลธรรมน าชีวิต 

  40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสุข              

กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ข้าราชการ เจา้หน้าที่
ของรัฐในเขตต าบลแก่งเส้ียน   

15 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการชุมชน
ฉัน ไม่ทิ้งกัน 
รวมใจปั่น
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  0.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เห็นความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต.,
เจ้าหน้าที,่ อสม., ผู้ใหญ่บ้าน,

ผู้น าชุมชน, เด็ก เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล      
แก่งเส้ียน  

16 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภยัยา
เสพติด ประจ าป ี
2562 

  90,000.00 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุก
หมู่บ้าน/ชุมชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกก าลัง
กายเพือ่เสริมสร้างพลานามัยให้
สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต.,
เจ้าหน้าที,่ อสม., ผู้ใหญ่บ้าน,

ผู้น าชุมชน, เด็ก เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล        
แก่งเส้ียน  

17 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการมอบ
อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บา้น  
ประจ าป ี2562 

  20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ 

เด็ก เยาวชน ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป           

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  

18 การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อป
พร.)  

  500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก ่อปพร. 
ผู้ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกฎหมาย เช่น 
ค่าตอบแทน อปพร. เงินท าขวัญฝา่
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

อปพร. ผู้ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล      

ตามระเบียบกฎหมาย    
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19 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 
รุ่นที่ 2 ประจ าปี 
2562    

  118,300.00 เพื่อให้หน่วยอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้ง มีอาสาสมัครที่
มีความรู้ ความเขา้ใจในการปอ้งกัน
และบรรเทาอันตราย หรือลดความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย 
การอพยพประชาชนส าหรับเป็น
ก าลังเสริมของเจ้าหน้าที่และ
สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงาน
ของรัฐเพิ่มขึ้น  

ประชาชนในเขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.แก่งเส้ียน 

20 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน 
อายุไม่เกิน 13 
ปี ครั้งที่ 1 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

  25,000.00 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของ
แต่ละต าบลและชุมชนในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรีโดยใชก้ีฬาฟุตบอล
เป็นสื่อกลาง 

ราษฎรในเขตพื้นที่             
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี

21 การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
คุณค่าผู้สูงวัย 
สร้างยิ้ม เติมสุข
ให้ชุมชน 
ประจ าป ี2562 

  51,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมาพบประ
สังคมภายนอกลดภาวะตึงเครียด
จากครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัว เล็งเห็น
ความส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ผู้สูงอายุทั่วไปในพื้นที ่          
อบต.แก่งเส้ียน 

22 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยก
ขยะ พิทักษ์
ชุมชน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ประจ าป ี2562 

  0.00 เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน 
สถานศึกษาตลาดสด ฯลฯ 

นักเรียน อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวชุมชน ประชาชน          
ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเส้ียน 

23 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลอง
สวยน้ าใส 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

  0.00 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าในคลองและ
แม่น้ าในเขต อบต.แก่งเส้ียน  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเส้ียน  

24 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้การใช้น้ า
อย่างประหยัด 

  5,000.00 เพื่อสร้างความตระหนักในการ    
ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเส้ียน  

25 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟู
และบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือน 

  5,000.00 เพื่อสร้างความตระหนักใหก้ับ
ประชาชนได้เห็นความส าคัญ    
ของการฟื้นฟแูละบ าบัดน้ าเสีย     
ในครัวเรือน  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเส้ียน  

26 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้และ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
ประจ าป ี2562 

  10,725.00 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน า
แนวทางการท าเกษตรทางเลือก
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนของต าบลแก่งเส้ียน 

กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเส้ียน  
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ผลผลิต 

27 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการแผน
รณรงค์ "แยก
ก่อนทิ้ง" 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 

  10,097.00 เพื่อให้ หมู่บ้าน/ชุมชนและ
ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน ร่วมกันขบัเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

อาสาสมัครแกนน าครองครัว
และประชาชน ในเขตพื้นที่ 

อบต.แก่งเส้ียน 

28 การพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง การ
บริหารจัดการ
ขยะชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

  11,050.00 เพื่อให้ประชาชนในเขต ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน ได้เรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย โดยบูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้น าท้องที่หมู่บ้าน/ชุมชน และ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที ่ อบต.
แก่งเส้ียน 

29 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
และรับ
ลงทะเบียนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เคลื่อนที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  7,500.00 เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการ
ของประชาชน ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหน่วยงาน ท าให้สนอง
ความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนอยา่งเต็มที่ 

ผูสู้งอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ที่มี
สิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.

แก่งเส้ียน 

30 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนทอ้งถิน่ ใน
เขตอ าเภอเมอืง
กาญจนบุรี 
ประจ าปี 2562 

  40,000.00 เพื่อด าเนินการตามประกาศของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เร่ือง หลัเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 

31 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และคุณค่า
ทางสังคม 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลกู
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกมุารี 
ประจ าปี 2562 

  68,460.00 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชวีิต
เนื่องจากโรคพิษสุนัขบา้ของ
ราษฎรในพื้นที ่และเพื่อควบคุม
ประชากรสุนัข แมว ทั้งประเภทจร
จัดและมีเจ้าของให้เป็นสัตว์เล้ียงที่
มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แก่ง

เส้ียน 
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32 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบียน
ตามโครงการปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขับ้า 
ตามพระปณธิาณ
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลกู
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกมุารี 
ประจ าปี 2562 

  20,000.00 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชวีิต
เนื่องจากโรคพิษสุนัขบา้ของ
ราษฎรในพื้นที ่และเพื่อควบคุม
ประชากรสุนัข แมว ทั้งประเภท
จรจัดและมีเจ้าของให้เป็นสัตว์
เล้ียงที่มีคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสม 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่     
ในความรับผิดชอบ               
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

33 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 

  5,400,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป
ส าหรับการสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย ุ 

ผู้สูงอาย ุในเขต อบต.แก่งเส้ียน 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน  

34 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เบี้ยยังชีพ       
คนพิการ  

  1,680,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป
ส าหรับการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ     
ทุพพลภาพ 

ผู้พิการ ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 
ที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียน  

35 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เบี้ยยังชีพ          
ผู้ป่วยเอดส ์

  90,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป
ส าหรับการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย ์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส ์                     
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน               
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน  

36 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  1,000.00  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.
2561 ? 2564)  ไว้ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่
ชัดเจน และถูกตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

คณะกรรมการพัฒนา        
อบต.แก่งเส้ียน , 

คณะกรรมการการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาฯ , 

คณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลฯ เจ้าหน้าที ่อบต.
แก่งเส้ียน ผู้น าชุมชนทุกภาค

ส่วน และประชาชนในเขตพื้นที่            
อบต.แก่งเส้ียน 

37 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบ ปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 
2562 

  0.00 เพื่อสร้างแนวคิดการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยบทบาทของ
ภาคประชาชนทีจ่ะรักษา
ผลประโยชน์ของชาต ิโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

ประชาชนในเขตพื้นที ่   
ของ อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

38 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน   

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร 
หรือสถาบันที่เป็นกลางการ
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บรกิาร
ประชาชน จากเจา้หน้าที่ของ
รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือ
ติดต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเส้ียน 

39 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ
เลือกตั้งของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 

  10.00 เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้ง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเส้ียน  

40 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดือนนายก/
รองนายก 

  514,080.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน  และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

นายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน   

41 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 
นายก/รอง
นายก    

  42,120.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

นายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน   

42 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดือน
พนักงาน   

  2,039,040.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล การเลื่อนระดับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การปรับปรุง
อัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิก
เงินตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง  

ปลัด อบต. , หัวหนา้ส านักปลัดฯ,                    
นักวิชาการศึกษา ,                     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ,  
นักพัฒนาชุมชน ,  และ                         

นักทรัพยากรบุคคล  
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

43 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น   

  5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตามระเบียบ
กฎหมาย เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามระเบียบกฎหมาย    
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

44 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
การ
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ   

  1,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสว่นต าบลที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลาราชการ

ปกติ หรือวันหยุดราชการ   
ตามระเบียบกฎหมาย    

45 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน     72,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธ ิ
ที่ได้รับตามกฎหมาย   

46 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธ ิ
ที่ได้รับตามกฎหมาย   

47 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่าย
เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ   

  28,100.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการของ 
อบต.แก่งเส้ียน   

48 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่าย
เกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธี
การ  

  7,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
รายจ่ายเกี่ยวกบัพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการรับรองและ
พิธีการของ อบต.แก่งเส้ียน   

49 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ 

  88,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนตา่งๆ 
ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจา้ง  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของ อบต.แก่งเส้ียน   

50 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม   

  177,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   
 
 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

51 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน   

  100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน   

วัสดุส านักงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

52 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว   

  16,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

53 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
ยานพาหนะ 
และขนส่ง   

  32,000.00 เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเส้ียน  
 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ของ อบต. แก่งเส้ียน 

54 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
เช้ือเพลิง และ
หล่อลื่น   

  229,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของ อบต.แก่งเส้ียน 
 
 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ของ อบต. แก่งเส้ียน 

55 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเส้ียน 
 
 
 
 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

56 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า    400,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคาร สถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน        

ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/  
ในที่สาธารณะ หรอือาคาร 
สถานที่ที่อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบของ อบต.แก่งเส้ียน 

57 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการ
โทรศัพท์  

  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ฯลฯ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
 
 
 
 

ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน/ 
ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ฯลฯ  

ของ อบต.แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

58 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์  

  7,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบ GFMIS ฯลฯ  
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าบริการไปรษณีย ์ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา 

ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

ในระบบ GFMIS  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

59 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  

  100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทรภาพ 

(โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของ 

อบต.แก่งเส้ียน 

60 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

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

  5,000.00 เพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์ของ อบต.
แก่งเส้ียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ส าหรับให้
ผู้ใช้บริการและประชาชนทัว่ไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็ปไซต์  
WWW.Kaengsian.go.th ได้
สะดวกรวดเร็ว 

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

61 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์   

  50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต.แก่ง
เส้ียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  ของ อบต.แก่งเส้ียน 

62 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้
ความเสียหาย
หรือค่าสินไหม
ทดแทน  ในกรณี
รถยนต์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน  ได้
ก่อให้เกิด ความ
เสียหาย 

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเส้ียน ได้ก่อให้เกิด
ความเสียหาย   

รถยนต์ส่วนราชการ  
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

63 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการรับ
วารสาร 
หนังสือพิมพ์
รายวัน 

  20,000.00 เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ส าหรับบริการประชาชนบริเวณ
ที่ท าการ อบต.แก่งเส้ียน และที่
อ่านหนังสือพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ าขุนไกร  

ประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน  จ านวน 4 หมู่บ้าน 

64 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการ บุคคล
ธรรมดา ท าความ
สะอาดบริเวณที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

 130,800.00 เพื่อให้อาคารส านกังาน อาคาร
ส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบ
อาคารส านักงานมีความสะอาด 
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะเหมาะ 
สมกับการปฏิบัติราชการ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน และผู้มาติดต่อ
ราชการทั้งภายในและภายนอก 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

65 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ดูแลบ ารุง 
รักษาสนามหญ้า 
สวนหย่อม และ
ต้นไม้บริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน                      

  108,000.00 เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อมบริเวณ ที่ท าการ อบต.
แก่งเส้ียน ให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้างเหมาบริการ   

66 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา 
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล        

  108,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบงาน
คอมพิวเตอร์และบันทกึข้อมูล 
ของ อบต.แก่งเส้ียน มีความถกู
ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   

67 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดือน
พนักงาน   

  1,527,160.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล การเลื่อนระดับ การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การปรับปรุง
อัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิก
เงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
และตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อ านวยการกองคลัง , 
นักวิชาการคลัง , นัก วิชาการเงิน
และบัญชี , นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ , เจ้าพนักงานพัสดุ ของ 

อบต.แก่งเส้ียน  

68 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน     0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย    
 
 

พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย   

69 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเดือน
พนักงาน   

  615,720.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล  การเลื่อนระดับ  การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การปรับปรุง
อัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิก
เงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอัตรา ก าลัง 3 ปี  
และตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อ านวยการกองช่าง , นายช่าง
โยธา ของ อบต.แก่งเส้ียน  

70 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าเช่าบ้าน     78,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธ ิ
ที่ได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนต าบลตามสิทธ ิ
ที่ได้รับตามกฎหมาย   

71 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร   

  1,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบลตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย    

พนักงานส่วนต าบลตามสิทธ ิ
ที่ได้รับตามกฎหมาย   
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

72 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ   

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงบริการต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการของ  
อบต.แก่งเส้ียน   

73 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

  45,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า   
ที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนกั 
งานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของ  อบต.แก่งเส้ียน   

74 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
(งานไฟฟ้าถนน)   

  324,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาทรัพย์สิน งานไฟฟ้าถนน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   
 
 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. แก่งเส้ียน 

75 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน   

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ อบต.
แก่งเส้ียน   

วัสดุส านักงาน 
ของ  อบต.แก่งเส้ียน 

76 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์   

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ อบต.
แก่งเส้ียน 
 
 
 
 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

77 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม  

  49,188.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกัน สังคมให้กับพนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๑ ป ี

78 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายตาม 
ข้อผูกพัน 

  88,200.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ อบต.        
แก่งเส้ียน (สปสช.) ส าหรับการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถว้นหนา้  

เงินสมทบกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

79 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

  151,100.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 

80 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

เงินส ารองจ่าย       1,117,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในกรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วน ที่มีสาธารณภยั
เกิดขึ้น และเป็นการบรรเทาแก้ไข
ปัญหาความ เดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  ฯลฯ 

ประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัย ในเขต  อบต.แก่งเส้ียน  

81 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

  23,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตรของพนักงานสว่นต าบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนต าบล  ตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย   

82 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าตอบแทน
การปฏิบัต ิงาน
นอกเวลา
ราชการ   

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ของ อบต.แก่งเส้ียน 

79 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

  151,100.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 

83 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 
ประจ าป ี
งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

  0.00 เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.
แก่งเส้ียนให้มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มั่งมั่นเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการโดยยึด
หลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ผู้บริหาร,สมาชิก อบต., 
ข้าราชการ, พนักงานจ้าง 

ของ อบต.แก่งเส้ียน  

84 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม แก่
บุคลากร 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

  13,160.00 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรขององค์การบริหารสว่น
ต าบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
เพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
มีจิตส านึกในการกระท าความด ี
รู้จักการใหก้ารเสียสละและมุ่ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต.,  
ข้าราชการ,พนักงานจา้ง 

ของ อบต.แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

85 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรม 
แนวทางการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสด ุ
ส าหรับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

  99,300.00 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ
ถึงหลักและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต.,  
ข้าราชการ,พนักงานจา้งตัวแทน
ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสด ุ

ของ อบต.แก่งเส้ียน 

86 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

  28,506.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน  
ของ อบต.แก่งบเสี้ยน 

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

87 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 

  108,000.00 เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จัดการทั่วไปของ อบต.แก่งเส้ียน
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

88 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 

  54,000.00 เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวธิีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน  
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

89 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

  108,000.00 เพื่อด าเนินงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

90 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข 

  4,480.00 เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

91 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  6,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ 
อนุมัติให้ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลา
ราชการปกต ิตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลาราชการ

ปกติ หรือหยุดราชการตาม
ระเบียบกฎหมาย  

92 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได ้

  63,400.00 เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

93 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์
การช าระภาษ ี

  0.00 เพื่อประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีส าหรับบริการประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธก์ารข าระภาษี 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
การช าระภาษ ี

94 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

  150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  
ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการของพนกังานส่วนต าบล 
และพนักงานจา้ง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของครูและผู้ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน  

95 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน 
(ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ) 

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดุส านักงานของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน  

96 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

วัสดุคอมพิวเตอร ์
(ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ) 

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดุส านักงานของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 

อบต.แก่งเส้ียน  

97 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ) 

  60,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ที่สาธารณะ  
ที่อยู่ใน ความดูแลรับผิดชอบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/  
ที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กฯ  ในสังกัด  
อบต.แก่งเส้ียน 

98 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  
(ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ) 

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน 

99 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา 
ปฏิบัติงาน
พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถ
กระเช้าไฟฟ้า) 

  0.00 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติหนา้ที่ขับเคลื่อน
จักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า
ไฟฟ้า) ส าหรับงานการซ่อม
บ ารุงงานไฟฟ้าหรือติดต้ังไฟ
ระดับต่างๆ งานยกวัสดุและ
สิ่งของเคลือ่นย้าย งานตัดกิ่งไม้
ปรับภูมิทัศน์ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 

100 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา 
ปฏิบัติงาน 
ช่างไฟฟ้า 

  0.00 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติหนา้ที่ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ โคม
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.
แก่งเส้ียน ดูแลระบบไฟฟ้าและ
เครื่องมือใช้ในส านักงาน 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

101 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุไฟฟ้า 
และวิทย ุ  

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 ของ อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดุไฟฟ้าวิทย ุ
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

102 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสด ุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น  
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่นของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

103 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า  
(งานไฟฟ้าถนน) 

  540,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง และไฟฟ้า
ในที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง และ

ไฟฟ้าในที่สาธารณะที่อยู ่
ในความดูแลรับผิดชอบของ 

อบต.แก่งเส้ียน  

104 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ  
(งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล)   

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังนี้ ค่า
ก าจัดสิ่งปฏกิูล ค่าจา้งเหมา
ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้าง
เหมารักษาความสะอาดถนน
และทางเท้าและเก็บขนขยะ
มูลฝอย 

ค่าใช่จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ของ อบต. 

105 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า (งาน
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)   

  200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่
สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ก าจัดขยะ บริเวณเชิง
เขาทอง  หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก  
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุร ีที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเส้ียน ฯลฯ 

ค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ หรือ 
อาคาร สถานทีก่ าจัดขยะ
บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ ของ 

อบต.แก่งเส้ียน ฯลฯ 

106 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมายและตามกรอบ
แผนอันตราก าลัง 3 ปี และ
ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

107 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  181,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมายและตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปีและตาม
ระเบียบ และหนังสือการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ของ อบต.
แก่งเส้ียน 

103 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า  
(งานไฟฟ้าถนน) 

  540,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง และไฟฟ้า
ในที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง และ

ไฟฟ้าในที่สาธารณะที่อยู ่
ในความดูแลรับผิดชอบของ 

อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

104 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ  
(งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล)   

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังนี้  
ค่าก าจัดสิ่งปฏกิูล ค่าจา้งเหมา
ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา
รักษาความสะอาดถนนและ
ทางเท้าและเก็บขนขยะ 
มูลฝอย 

ค่าใช่จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ
ของ อบต. 

105 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า (งาน
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)   

  200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่
สาธารณะ หรืออาคารสถานที่
ก าจัดขยะ บริเวณเชิงเขาทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่ง
เส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุร ีที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน ฯลฯ 

ค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ หรือ 
อาคาร สถานทีก่ าจัดขยะ
บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

องเมือง จ.กาญจนบุร ีที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ ของ 

อบต.แก่งเส้ียน ฯลฯ 

106 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

  42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมายและตามกรอบ
แผนอันตราก าลัง 3 ปี และ
ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

107 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บคุลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  181,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมายและตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปีและตาม
ระเบียบ และหนังสือการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

108 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

  108,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณ ของ อบต.
แก่งเส้ียน มีความถูกต้อง 
ครอบถ้วน และเป็นปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

109 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (งาน
บริหารทั่วไปฯ) 

  113,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา ของ 
อบต.แก่งเส้ียน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเส้ียน 

110 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุก่อสร้าง     33,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง
ส าหรับการปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดุก่อสร้างของ  
อบต.แก่งเส้ียน 

111 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  (งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน)   

  976,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนนลูกรัง ฯลฯ ของ อบต.
แก่งเส้ียน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

112 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินค่าตอบแทน
พิเศษ นายก /รอง

นายก   

  42,120.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 
นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก่งเส้ียน และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน ตามระเบียบและหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 

นายก/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน   

113 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายก
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

  86,400.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ที่เกี่ยวขอ้ง 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

114 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  849,600.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  รอง

ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง

เส้ียน  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

ประธานสภาฯ , รองประธาน
ฯ  , สมาชิกสภาฯ  และ

เลขานุการสภาฯ  ของ อบต.
แก่งเส้ียน  

115 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินประจ า
ต าแหน่ง   

  210,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงานสว่นต าบล 
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 
และตามระเบียบ และหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

ปลัด อบต. และหัวหน้าส านกั
ปลัด ของ อบต.แก่งเส้ียน 

116 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

  460,920.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมาย และตามกรอบ

แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ , 
พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา (รถน้ า) , พนักงาน
ขับรถยนต ์ ของ อบต. แก่ง

เส้ียน  

117 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง   

  36,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวส าหรับพนักงาน
จ้าง ตามสิทธิที่ได้รับตาม

กฎหมาย และตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  และตาม

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

พนักงานขับเครื่องจักร กล
ขนาดเบา (รถน้ า)  และ

พนักงานขับรถยนต์  ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

118 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินประจ า
ต าแหน่ง   

  42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงานสว่นต าบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 
และตามระเบียบ และหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

ผู้อ านวยการกองคลัง ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

119 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

  181,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมาย และตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

120 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

  118,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลง 
ทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของ อบต.แก่งเส้ียน   

121 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการของ 
อบต.แก่งเส้ียน   

122 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม   

  14,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน ให้สามารถ          
ใช้งานได้ตามปกติ   

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. แก่งเส้ียน 

123 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน     38,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
 
 

วัสดุส านักงานของ   
อบต.แก่งเส้ียน 

119 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

  181,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมาย และตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

120 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

  118,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  
ของพนักงานส่วนต าบล   
และพนักงานจา้ง      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของ อบต.แก่งเส้ียน   

121 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการของ 
อบต.แก่งเส้ียน   
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

122 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม   

  14,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของ อบต.
แก่งเส้ียน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ  

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  

ของ อบต. แก่งเส้ียน 

123 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุส านักงาน     38,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
 
 

วัสดุส านักงานของ   
อบต.แก่งเส้ียน 

124 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์   

  31,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

125 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์  

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบ GFMIS ฯลฯ  
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ค่าบริการไปรษณีย ์ 
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ   
ค่าดวงตราไปรษณียากร  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

ในระบบ GFMIS  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

126 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของครูและผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 

อบต.แก่งเส้ียน   

127 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง   

  0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง ของ 
อบต.แก่งเส้ียน   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างของ อบต.
แก่งเส้ียน 

128 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
ระเบียบกฎหมาย เช่น ค่าตอบ 
แทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง ฯลฯ  ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามระเบียบ
กฎหมาย                          
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

129 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

  266,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
กฎหมาย  เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลอืกตัง้ ฯลฯ  
ตามระเบียบ และหนังสอืสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามระเบียบ
กฎหมาย                            

130 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

  2,100.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนตามที่กฎหมายก าหนด 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  

131 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา 
ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน  

  54,000.00 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยเจา้พนักงาน
พัฒนาชุมชน และปฏิบัติหนา้ที่
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   

132 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา 
ปฏิบัติงาน
พนักงานขับ
รถยนต์ 

  54,000.00 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ปฎิบัติหน้าทีข่ับรถยนต ์และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

พนักงานจ้างเหมาบริการ   

133 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

งานจ้างเหมา
บริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติ 
งานท าความ
สะอาด บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  

  48,000.00 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ปฎิบัติหน้าที่ท าความสะอาด 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน และ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   

134 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง (สาย
ส่งน้ าดับเพลิง สี
เหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ 
(Nitrile 
Rubber) ขนาด 
1.5 นิ้ว) 

  12,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิง สีเหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ตัวผู้ตัวเมีย ยาวเส้นละ 20 เมตร 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ อบต.
แก่งเส้ียน  

วัสดุเครื่องดับเพลิง 
ของ  อบต.แก่งเส้ียน 

135 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง (สาย
ส่งน้ าดับเพลิง สี
เหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ 
(Nitrile 
Rubber) ขนาด 
2.5 นิ้ว) 

  13,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิง สีเหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ตัวผู้ตัวเมีย ยาวเส้นละ 20 เมตร 
ส าหรับการปฏิบัติงาน ของ อบต.
แก่งเส้ียน 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 
ของ  อบต.แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

136 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง (หัวฉีด
ดับ เพลิงแบบ
ไร้แรงสะท้อน 
ปรับ 4 ระดับ) 

  25,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับ 
เพลิงแบบไร้แรงสะท้อน ปรับ 4 
ระดับ ส าหรับการปฏบิัติงาน 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

วัสดุเครื่องดับเพลิง 
ของ  อบต.แก่งเส้ียน 

137 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง  การ
บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง  
(ถังดับเพลิง) 

  7,500.00 เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง ส าหรับ
การปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่ง
เส้ียน 

ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  
ขนาด 10 ปอนด์ 4A 5B  

138 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสรมิ
เหล็กบรเิวณซอย 
บ้านจ่าหวาน  
หมู่ที่ 4  บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หรือพืน้ทีเ่ทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านจ่าหวาน หมู่ที ่4  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  

บริเวณถนนซอยบ้าน จ่าหวาน  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน   

ต.แก่งเส้ียน  

139 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสรมิ
เหล็กบรเิวณถนน
สายบ้านนาง
น้ าฝน  ภูโต  
หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

495,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
1,060 ตารางเมตร บรเิวณถนน
สายบ้านนางน้ าฝน  ภูโต หมูท่ี่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์

บริเวณถนนสายบ้านนางน้ าฝน  
ภูโต  หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง 

ต.แก่งเส้ียน 

140 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสรมิ
เหล็ก บรเิวณ
ซอยบ้าน พ.อ.
โพยม กอ้นทรัพย์ 
หมู่ที่ 4  บ้าน
หนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

498,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
1,160 ตารางเมตร บรเิวณบรเิวณ
ซอยบ้าน พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์ 
หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม   
ก้อนทรัพย ์ หมู่ที่ 4  บ้านหนอง

สองตอน  ต.แก่งเส้ียน 

141 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสรมิ
เหล็กบรเิวณถนน
ซอยห้วยยาย
เตียง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

499,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
1,025 ตารางเมตร บรเิวณถนน
ซอยห้วยยายเตียง หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ ์

บริเวณถนนซอย ห้วยยายเตียง 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  

ต.แก่งเส้ียน 

142 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ธนาคารน้ าใต้
ดินบริเวณ  
หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

  16,000.00 เพื่อด าเนนิการตามโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน บริเวณ หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
ส าหรับแก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง 
แก้ปัญหาน้ าทว่มขัง แก้ปัญหาพื้นที่
แห้งแล้ง และลดปรมิาณน้ าเสียใน
ชุมชน 

ธนาคารน้ า ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

143 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางนอ้ย ฉิมเชื้อ 
หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

217,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหลก็ส าหรับให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง3.50 เมตร ยาว 130 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

144 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนาย
สมัยมีโชค สุข
เอี่ยม หมูท่ี่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

499,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหลก็ส าหรับให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง4 เมตร ยาว 245 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

145 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางสาวบุญยนุช 
รอดสนิ หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

217,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กส าหรับให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 500 
เมตร เมตร หนา .015 เมตร 

146 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ประปาและขยาย
เขตระบบประปา 
บริเวณซอยบ้าน
นายวิเชียร  โพธิ์
ทอง  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

139,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นแก่
ประชาชน ได้มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค และเพื่อการ เกษตรอย่าง
เพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ฤดูแล้ง ตลอดจนได้ใช้น้ าอย่าง
ทั่วถึงและคุ้มค่ามากขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาและขยาย
เขตระบบประปา โดยติดต้ัง

เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ และเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5  พร้อม
อุปกรณ์ ระยะทาง 800 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบ ตามแบบรูป

และรายละเอยีดของ  
อบต. แก่งเส้ียน 

147 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารศาลา 
พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน ์บริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

  99,500.00 เพื่อก่อสร้างอาคารศาลา ส าหรับ
ประชาชนที่มาตดิต่อราชการมทีี่พกั
คอยและเป็นการเพิ่มพืน้ที่พักผอ่น
หย่อนใจ พร้อมกับ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บรเิวณด้านหน้า อบต. ให้เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย  

อาคารศาลา พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเส้ียน  ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 

อบต.แก่งเส้ียน 

148 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยย้ิม
ใหญ่หลวง (ต่อ
จากทางเดมิ)  
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  

  500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
ป้องกันการเกิดอบุัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,100 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปและ

รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

149 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  บริเวณ
ซอยบ้าน 
นางสาวบุณยนุช  
รอดสนิ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที ่7  
บ้านท่าดนิสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน 

  41,000.00 เพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับให้ประชาชน
สามารถสญัจรไปมาได้สะดวก 
ป้องกันการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 95 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 95 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ

รายละเอียด ของ อบต.แก่งเส้ียน  

150 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก และหูช้าง
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กรับน้ า
บริเวณซอยบ้าน
หนองจอก หมู่ที ่
5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน  

  58,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และหูช้างคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรับน้ า ส าหรับให้ประชาชน
สามารถสญัจรไปมาได้สะดวก 
ป้องกันการเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และหู
ช้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ า 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 7.60 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

45.60 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ อบต.แก่ง

เส้ียน  

151 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการย้ายหอ
ถังเหล็ก (รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ) 
จากบ้านนาง
เสมอ เอียงอ่อน 
ไปยังบ้านนาง
ประภัย เล่าศิลป์ 
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.
แก่งเสี้ยน  

  238,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

หอถังเหล็ก (รูปทรงถ้วยแชม
เปญ)  ขนาด 20 ลบ.ซม. พร้อม
ติดต้ังใหม่และปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปา ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  

152 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยห้วย
ยายเตียง (ต่อ
จากทางเดมิ) หมู่
ที่ 5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน  

  500,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กส าหรับให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

1,100 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ  

อบต.แก่งเส้ียน 

153 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณ
บ้านนายวัลลภ 
แป้นเขียว หมู่ที ่
4 บ้าหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน 

  0.00 เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

บ่อบาดาล ขนาด &#216; 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-

2532) ลึก 43-100 เมตร หรือ
จนกวา่จะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ตาม

แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ ์

154 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเขา
ตาบัว หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

  244,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 536 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
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ประสงค์ 

ผลผลิต 

155 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บริเวณ
สายตรอกมะตมู 
- หนองปลวก 
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

  201,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 193 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 456 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 

ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

156 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
ร.ต.วรีะวฒัน ์        
ดีย่ิง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน   

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

365,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ

รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

157 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางชลรส  ค า
นาค หมู่ที ่4 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,100 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ

รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

158 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอย
ระเบียงดาว    
หมู่ที่ 4 บ้าน
ตรอกมะตูม        
ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,080 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด &#216; 0.60 เมตร 
ตามแบบรูปและราย ละเอียด

ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

159 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยห้วย
ยายเตียง (ต่อ
จากทางเดมิ) หมู่
ที่ 5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

215,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 450 

ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์

160 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางนลนิพันธ ์ 
น้อยวิจิตร หมู่ที่ 
5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

133,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 280 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด &#216; 0.40 เมตร 
ตามแบบรูปและราย ละเอียด

ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

161 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายสมบูรณ ์ 
แสงทวีป หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

237,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 520 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

162 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บริเวณ
หน้าบ้านนาง
พิกุล  นุ่มเจรญิ 
หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

35,000.00 เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

งานวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด &#216; 1 เมตร เท
คอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

163 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางเพ็ญ  จันทร์
แดง หมูท่ี ่6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

146,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 320 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

164 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายเชิด  ศิริ  
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

93,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,100 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

165 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่
มาลัยพัฒนา  
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,100  
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

166 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน
นายใบ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที ่6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

95,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 

ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  
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167 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางเอียง  ชื่นชม
ทรวง หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

118,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 260 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

168 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายวิเชียร  โพธิ์
ทอง หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหต ุ

169 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบูชา
พัฒนา หมูท่ี่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

89,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 195 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน   

170 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
วัดหนองปลวก 
(ต่อจากทางเดมิ) 
หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

165,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านวัด
หนองปลวก (ต่อจากทางเดิม)  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน  

171 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางดาวเดือน 
คุ้มเสาร์ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

96,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 210 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 

172 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหอ
ถังประปาผิวดนิ  
หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-
มาสะดวกและลดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 157.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

173 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นางส าราญ  ใจ
กล้า หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

83,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
180 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน  

174 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน
นายสมเนตร  ศรี
เหรา หมูท่ี ่7 
บ้านท่าดนิสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน  

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

401,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
682.50 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

175 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลกูรัง 
บริเวณซอยสระ
น้ าบ้านท่าดินสอ
พอง หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง

สะสม 

159,000.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหต ุ

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.50 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 500 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

176 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
ประจ าป ี
2562 

  100,000.00 เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ด ีส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน และเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  

177 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเดือน
พนักงาน (ครู
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) 

  507,600.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล  การเลื่อนระดับ  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การ
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

178 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
(ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) 

  159,420.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามกฎหมาย และตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

179 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินเพิม่ต่างๆ  
ของพนกังานจ้าง 
(ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กฯ) 

  16,620.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชพี
ชั่วคราวส าหรับพนกังานจ้าง ตาม
สิทธทิี่ได้รับตามกฎหมาย และตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี และ
ตามระเบียบ และหนังสอืสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

180 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2562    

  137,967.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสรมิ 
(นม) พร้อมดื่ม ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน  

เด็กมีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 
และเติบโต ได้สมวัย 

181 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน 
ศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวนัศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน ประจ าปี 
2562) 

  327,900.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 

เด็กมีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

182 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน 
ศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน  (รายหัว) 
ประจ าปี 2562) 

  120,700.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการเรียนการ
สอน ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  มีประสิทธิภาพ 

183 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 
2561 

  150,000.00 เพื่ออนุรกัษ์และสืบทอดประเพณ ี 
วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในชมุชน  
โดยร่วมแรงร่วมใจกนัจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที ่ ประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนผู้น าชุมชน  ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง

เส้ียน  
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184 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 
(โครงการ อาหาร
กลางวนั ส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน) ประจ าปี 
2562 

  1,040,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนตาม
โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน  

185 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสอง
ตอนตามโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม 

  100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ 
กตัญญูฯลฯ 

นักเรียนโรงเรียน บ้านหนอง
สองตอน 

186 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการหนูน้อย
สมวัยสร้างสายใย
รักครอบครัว 
ประจ าป ี2562 

  89,840.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยได้เรียนรู้เอกสถานที่
จากสภาพแวดล้อมของจริง 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

187 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
ประจ าป ี2562 

  5,000.00 เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนมี
ระบบและต่อเนื่อง 

ครูผู้ดูแลเดก็ ผู้ช่วยดูแลเด็ก
และเด็ก 

188 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  
เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 
พรรษา 12 
สิงหาคม 2562 

  0.00 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระ
สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9  ทรงพระบรม
เจริญพระชนมพรรษา 
ครบ 87 ปี 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจา้
หน้า ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น าชุมชน ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

185 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสอง
ตอนตามโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม 

  100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ 
กตัญญูฯลฯ 

นักเรียนโรงเรียน บ้านหนอง
สองตอน 

186 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการหนูน้อย
สมวัยสร้างสายใย
รักครอบครัว 
ประจ าป ี2562 

  89,840.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยได้เรียนรู้เอกสถานที่
จากสภาพแวดล้อมของจริง 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

187 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
ประจ าป ี2562 

  5,000.00 เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนมี
ระบบและต่อเนื่อง 

ครูผู้ดูแลเดก็ ผู้ช่วยดูแลเด็ก
และเด็ก 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

188 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  
เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 
พรรษา 12 
สิงหาคม 2562 

  0.00 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระ
สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9  ทรงพระบรม
เจริญพระชนมพรรษา 
ครบ 87 ป ี

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เจ้าหน้า ประชาชนทัว่ไป 
ตลอดจนผู้น าชุมชน ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

189 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 
67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 

  49,200.00 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่ ประชาชนทัว่ไป
ตลอดจนผู้น าชุมชน ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน  

190 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสงกรานต์
สมานฉันท์ส าราญ
สุข ประจ าปี 
2562 

  149,000.00 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบล
แก่งเส้ียนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

191 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 

  489,400.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) พร้อมดื่ม ส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

เด็กนักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 

192 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

  8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน    
(อาย ุ3-5 ปี) 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต. แก่งเส้ียน 

193 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่อง แบบ
นักเรียน) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

  12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน 
(อาย ุ3-5 ปี) 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต. แก่งเส้ียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

194 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศกึษา       
(ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน 

  17,200.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน       
(อายุ 3-5 ปี) 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต. แก่งเส้ียน 

195 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศกึษา          
(ค่าหนังสือเรียน) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

  8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสอืเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ     ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี้ยน (อายุ 3-5 ปี) 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต. แก่งเส้ียน 

196 การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง
กูร เนือ่งในโอกาส
มหามงคล พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก   

  37,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ที่
องค์การบริหารสว่นต าบล      
แก่งเสี้ยน ได้แสดงความกตัญญู
กตเวที น้อมร าลกึในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรกัภักด ีถวายเป็นราชสกัการะ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าที่ ประชาชนทัว่ไป  
ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเส้ียน  

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 137 โครงการ จ านวนเงิน 26,855,767 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 137 โครงการ จ านวนเงิน 26,456,761 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้   

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 12 477,108.50 12 477,108.50 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 14,897.00 2 14,897.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 4 119,065.00 4 119,065.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

86 19,095,074.84 86 18,696,068.70 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 15 3,947,500.00 15 3,947,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

18 3,202,121.31 18 3,202,121.31 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - - - 

รวม 137 26,855,766.65 137 26,456,760.51 

 
 



-38- 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562  ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

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

ด้านการพฒันา
ศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

27 908,650.00 21 627,955.00 12 477,108.50 12 477,108.50 12 477,108.50 

ด้านการพฒันาการ
เกษตรและการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 10,584,872.00 7 41,872.00 2 14,897.00 2 14,897.00 2 14,897.00 

ด้านการพฒันา
คณุภาพชวีิต และ
คณุคา่ทางสังคม 

15 7,970,960.00 4 135,960.00 4 119,065.00 4 119,065.00 4 119,065.00 

ด้านการพฒันา
ประสทิธภิาพการเมือง 
การบรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

113 24,005,024.00 105 21,215,124.00 86 19,095,074.84 86 18,696,068.70 80 12,453,063.94 

ด้านการพฒันา
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

163 169,303,000.00 38 9,461,500.00 15 3,947,500.00 15 3,947,500.00 15 3,947,500.00 

ด้านการพฒันาระบบ
การศกึษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

27 3,572,327.00 21 3,524,847.00 18 3,202,121.31 18 3,202,121.31 18 3,202,121.31 

ด้านการพฒันาระบบ
การบรหิารและการ
จัดการด้านเศรษฐกจิ 

1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 362 216,444,833.00 196 35,007,258.00 137 26,855,766.65 137 26,456,760.51 131 20,213,755.75 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน   
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00

การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันา
บคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้าง
พืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ
100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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ช. ผลการด าเนินงาน  
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขต
พ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โครงการส่งเสริมศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2562 
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน าใจ ศีลธรรมน าชีวิต 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหนูน้อยสมวัยสร้างสายใยรักครอบครัว ประจ าปี 2562 
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โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาด้านการเกษตร ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจ าปี 2562 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจ าปี 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนตามโครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจ าปี 2562 
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการสงกรานต์สมานฉันท์ส าราญสุข ประจ าปี 2562 
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โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวัลลภ  แป้นเขียว 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่  7   บ้านท่าดินสอพอง   ต าบลแก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางน้ าฝน  ภูโต 
หมู่ที่  7  บ้านท่าดินสอพอง  ต าบลแก่งเสี้ยน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยยายเตียง (ต่อจากเดิม) 

หมู่ที่ 5   บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวน  หนูขาว 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบอย  โพธิ์ทอง 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน 
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โครงการบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 – 5 – 6 - 7   ต าบลแก่งเสี้ยน 
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ซ. คณะกรรมการ 
 

   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมชาย  ฟักทอง     ประธานกรรมการ (นายก อบต.แก่งเสี้ยน) ประธานกรรมการ 

2 นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ กรรมการ (รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
3 นางอ าไพ  ฤทธิ์ค ารพ กรรมการ (รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
4 นายจรัญ  หนูขาว กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
5 นายสายัณห์  ชนะเลิศ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
6 นายวีรยุทธ  จันทร์จู กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
7 นายชลอ  วิจิตรานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
8 นายบุญมี  พรหมโคต กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
9 นายจรัญ  มามาก กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 

10 นางวนิดา  ปากโมกข์ กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) กรรมการ 
11 นายปริญญา  พงษานุสรณ์ กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) กรรมการ 
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวลีพร  สุวพิศ กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) กรรมการ 
13 นายประสงค์  ทับข า กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
14 นายสมควร  นินจันทร์ กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
15 นางสาวบุณยนุช  รอดสิน กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
16 สิบต ารวจโทเสน่ห์  ด าด ี กรรมการและเลขานุการ (ปลดั อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ/เลขานุการ 

17 นางศศิธร  ใจโปร่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าส านักปลัด) ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสมบูรณ์  เงินบาท ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) ประธานกรรมการ 

2 นางบานเย็น  รอดภัย กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
3 นาวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน) กรรมการ 
4 นายสมควร  นินจันทร์ กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
5 นายชยพล  หนูขาว กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
6 นายปริญญา  พงษานุสรณ์ กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) กรรมการ 
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวลีพร  สุวพิศ กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) กรรมการ 
8 นายชลอ  วิจิตรานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
9 นายบุญมี  พรหมโคต กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 

10 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองช่าง) กรรมการ 
11 นางอารยา  พงษ์โชติ กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) กรรมการ 
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3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 สิบต ารวจโทเสน่ห์  ด าด ี ประธานกรรมการ (ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน) ประธานกรรมการ 

2 นางอารยา  พงษ์โชติ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองคลัง) กรรมการ 
3 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองช่าง) กรรมการ 
4 นายประสงค์  ทับข า กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
5 นายชยพล  หนูขาว กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
6 นายสมควร  นินจันทร์ กรรมการ (ผู้แทนภาคประชาคม) กรรมการ 
7 นางศศิธร  ใจโปร่ง กรรมการ/เลขานุการ (หัวหน้าส านักปลัด) กรรมการ/เลขานุการ 

8 นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 


