
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

        ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย         

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 โดยควบคุมให้และมีความพร้อม
ในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  
    2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
    3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
    4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 
    5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
สุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างทั่วถึง  
    6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการ               
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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    7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
     8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
    9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชนมี
ความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 2  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข

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

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

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

   ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
2. การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 7  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

1. ฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 
3.   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้อง 
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ง. การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป       

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

33 1,008,000.00 27 1,265,850.00 18 1,002,240.00 15 609,000.00 13 685,000.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 235,000.00 8 578,195.00 5 1,160,000.00 10 8,740,825.00 7 3,423,000.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทางสังคม 

16 11,291,300.00 12 7,575,960.00 12 9,150,460.00 16 14,925,000.00 17 13,635,000.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร 

17 1,921,690.00 16 1,721,216.00 13 1,192,251.00 11 1,004,580.00 13 1,507,880.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

56 34,853,200.00 35 30,620,500.00 93 81,360,069.00 101 71,158,824.00 27 43,430,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

22 3,456,200.00 21 3,027,707.00 21 2,772,209.00 18 2,888,200.00 16 2,896,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 60,000.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

รวม 154 52,825,390.00 119 44,789,428.00 162 96,637,229.00 171 99,326,429.00 93 65,576,880.00 

 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  17 กันยายน 
2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 87 โครงการ งบประมาณ 24,846,128 บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 11 126,596.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 7 8,021,133.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 6 4,737,182.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  44 9,239,319.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 14 2,721,898.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - 

รวม 87 24,846,128.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แก่งเสี้ยน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน 

0 

ส านักปลัด เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.ทุกระดับให้มีกระบวนทัศน์ และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง เนน้เพิ่มสมรรถนะ และพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรร
มาภิบาลเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ผู้บริหาร, สมาชิก อบต., ข้าราชการ, พนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 33 คน 

2 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1,000.00 

ส านักปลัด เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรับฟังปัญหา
ข้อคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

0 
ส านักปลัด เพื่อจัดการเลือกต้ังของ อบต.แก่งเสี้ยน ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต.แก่งเสี้ยน 

20,000.00 
ส านักปลัด เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.

แก่งเสี้ยน 
ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 โครงการ 

5 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

เงินส ารองจ่าย 
4,547,132.00 

ส านักปลัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยด้านต่างๆ ในเบื้องต้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 

ประชาชนผูป้ระสบเหตุสาธารณภัย ในเขต อบต.แก่ง
เสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

6 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

169,050.00 
ส านักปลัด เพื่อพัฒนางานกองทุนในระบบบริหารต่างๆ ในกองทุนให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) จ านวน 1 ปี 

7 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 

80,000.00 

ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับขับเคลื่อนโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ จ านวน 20,000 บาท/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

8 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

0 
ส านักปลัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และครอบครัวได้ใช้เวลา

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 15 
ครอบครัว 

9 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนา
เยาวชนและกลุ่มสตรี 15,962.00 

ส านักปลัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง
ของเยาวชนและกลุ่มสตรีให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4,5,6,7 ต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 25 คน 

10 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เยาวชน 

0 

ส านักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะสังคมภายนอก ลดภาวะตึงเครียด
จากครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นการ
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว เล็งเห็นความ ส าคัญของผู้สูงอายุ
มากข้ึน 

ผู้สูงอายุทั่วไป ในพื้นที่ อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 100 
คน 

11 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 

0 

ส านักปลัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ เยาวชนได้เห็นความส าคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 

บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,เจ้าหน้าที่,อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้น าชุมชน,เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 200 
คน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 0 

ส านักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้สูงอายุในต าบลแก่งเสี้ยน คณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 100 คน 

13 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการขอรับการอุดหนุนในการจัดกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

0 

ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
สมรรถภาพของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีให้ดียิ่งข้ึน โดยใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

ประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 
โครงการ 

14 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

0 
ส านักปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้ังจุดบริการ/ด่านตรวจร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวน 1 แห่ง 

15 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

724 
ส านักปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังจุดบริการ/ด่านตรวจร่วมช่วง เทศกาลสงกรานต์

จ านวน 1 แห่ง 

16 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

29,910.00 
ส านักปลัด เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะ

เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
อปพร. ประชาชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 
25 คน 

17 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 13 
ปี ครั้งที่ 3 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

0 
ส านักปลัด เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของเยาวชนแต่ละต าบลและ

ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็น
สื่อกลาง 

ราษฎรในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 
11 ต าบล 

18 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 0 

ส านักปลัด ชุมชนในต าบลแก่งเสี้ยนสะอาดและน่าอยู่มากข้ึน ท าให้มี
สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข 

นักเรียน อาสา สมัครแกนน าครอบครัวชุมชน 
ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

19 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใส 
0 

กองช่าง เพื่อฟืน้ฟูคุณภาพน้ าในคลอง และแม่น้ าในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แหล่งน้ าในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

20 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมความรู้ การใช้น้ าอย่างประหยัด 
0 

กองช่าง เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิ ภาพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

21 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูและบ าบัด น้ าเสียในครัวเรือน 
0 

กองช่าง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้เห็นความส าคัญของ
การฟื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 30 คน 

22 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาด้าน
การเกษตร 

0 

ส านักปลัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร มีการน าแนวทางการท าเกษตรทางเลือกใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เกิดความมั่นคงยั่งยืนของต าบล
แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 40 คน 
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23 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

61,420.00 

ส านักปลัด เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

24 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครง การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

10,413.00 

ส านักปลัด เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

25 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 5,000.00 

ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนินตามโครงการด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๑ 
โครงการ 

26 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
6,179,500.00 

ส านักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

27 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
1,664,800.00 

ส านักปลัด เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้พิการ ในเขต อบต. แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

28 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
60,000.00 

ส านักปลัด เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียน จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

29 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

40,000.00 

ส านักปลัด เพื่อด าเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติ การร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเป็นศูนย์กลางในการประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่หรือประสานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรีและประชาชนทั่วไป จ านวน 14 แห่ง 

30 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 200,000.00 

กองช่าง เพื่อจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ 

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 ปีงบประมาณ 

31 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายภาคภูมิ เงินเหรียญ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 



-7- 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านสามหลัง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 254,619.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

33 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 300,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

34 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายชอุ่ม หนูขาว หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

35 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยมูลคลิฟ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่ง
เสี้ยน 496,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

36 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
0 

กองช่าง เพี่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร บริเวณภายในหมู่บ้าน ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 
4 หมู่บ้าน 

37 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยบ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

38 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 312,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 
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39 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยธรรมอุทยาน หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,057.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

40 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางน้ าฝน ภูโต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 

41 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านจ่าเที่ยง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน 340,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

42 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยร้านบุญอุไร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.
แก่งเสี้ยน 489,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 265 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,060 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 แห่ง 

43 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนาย บุญสม ฉ่ าศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน 249,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

44 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ
ซอยไร่เอดริน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 45,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง 

45 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อ คสล. บริเวณซอยบ้านนางจ๊ิด ม่วงน้อย 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 494,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.80 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 
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46 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 495,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 205 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,025 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

47 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อ คสล. บริเวณซอยบ้านนายสมนึก นุ่มเจริญ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

143,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.40 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
301 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

48 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายธนู  
ขวัญโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

118,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลึก 43 x 100 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ า
ใช้ในเกณฑ์ดี ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

49 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสมชาติ 
สุทธิพงศ์เกียรต์ิ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 118,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลึก 43 x 100 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ า
ใช้ในเกณฑ์ดี ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

50 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอยเขาตาบัว 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

490,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.60 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

51 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 485,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,057.5 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

52 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายเสนาะ ศรีนวล หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 266,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 



-10- 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน ป้าศรีนวล หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 343,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

54 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ
สนามกีฬาบ้าน ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

22,000.00 
กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความต้องการ 

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง 

55 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางน้ าฝน ภูโต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 443,700.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

56 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางสาวพันธิภา จินดารัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

54,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง 

57 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางค านึง ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

98,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง 

58 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อ
เหลี่ยม ชนิดหลายช่อง บริเวณล าห้วยไร่ปาล์ม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

485,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนขนาดกว้างข้างละ 6 เมตร ยาวข้างละ 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
72 ตารางเมตร ท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร จ านวน 2 ช่องทาง 
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

59 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 145,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 x 100 เมตร หรือจนกว่า
จะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 
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60 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 217,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 445.50 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

61 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางสุนันท์ พรมด า หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 118,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

62 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางทิพวรรณ มีเท หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 102,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

63 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายอ๊อด พันธ์แตง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 215,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

64 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางจ๊ิด ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

65 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านป้าอุบล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 495,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

66 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 300,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 621 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 
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67 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านป้าศรีนวล (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

68 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนาย ประสิทธิ์ รุ่งฉาย  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 234,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

69 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายบุญธรรม แสงรักษาทรัพย์ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 0 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

70 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายพยนต์ 
หนูขาว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

202,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 0.60 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
แห่ง 

71 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 136,000.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาสะดวกและลดอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

72 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิง ล าดวน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

310,500.00 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว (ท่อเหล็ก BS-M มอก. 
277-2532) ประเภท 2 ลึก 100.1-150 เมตร 
หรือจนกว่าจะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

73 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนางรานี 
เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

22,000.00 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้มีน้ าท่วมขังของจุดอ่อนน้ าท่วมในพื้นที่ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
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74 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 3,000.00 

ส านักปลัด เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน มีคุณภาพการ ศึกษาได้มาตรฐานตามเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร จ านวน 1 แห่ง 

75 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

251,480.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

76 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 609,849.00 

ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

77 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 

609,849.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม ส าหรับโรงเรียน

บ้านหนองสองตอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 

เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จ านวน 
2 ภาคเรียน 

78 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)) 

991,860.00 

ส านักปลัด เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตาม นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ? ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้าน หนองสองตอน จ านวน 2 ภาคเรียน 

79 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริมค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(รายหัว) 

69,700.00 

ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

80 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

6,400.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.

แก่งเสี้ยน 
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

81 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

6,400.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 

อบต. แก่งเสี้ยน 
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

82 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

9,600.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 

อบต.แก่งเสี้ยน 
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

83 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

13,760.00 
ส านักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 
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84 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
0 

ส านักปลัด เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ ์ที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก 
และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน และเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร จ านวน ๑ โครงการ 

85 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
150,000.00 

ส านักปลัด เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย คณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

86 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการสงกรานต์สมานฉันท์ส าราญสุข 
0 

ส านักปลัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในเขต อบต. แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

87 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรัก
ครอบครัว 0 

ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมพัฒนา การของเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นอกสถานที่จาก
สภาพแวดล้อมของจริง 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ โครงการ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จ านวนเงิน 24 ,842,404 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 59 โครงการ จ านวนเงิน 20,995,333.56 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 3 125,872.00 3 125,872.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 7 8,012,860.00 7 8,012,860.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

4 954,406.00 4 954,406.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

35 9,185,664.00 35 9,185,664.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

10 2,716,531.56 10 2,716,531.56 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

        

รวม 59 20,995,333.56 59 20,995,333.56 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แก่งเสี้ยน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 1,000.00 540 540 460 

2 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการประชาชนของ อบต.แก่งเสี้ยน 20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

3 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร เงินส ารองจ่าย 4,547,132.00 766,936.00 766,936.00 3,780,196.00 

4 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับท้องถ่ินในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 169,050.00 168,930.00 168,930.00 120 

5 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0 

6 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนา
เยาวชนและกลุ่มสตรี 15,962.00 15,962.00 15,962.00 0 

7 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 29,910.00 29,910.00 29,910.00 0 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

8 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2564 61,420.00 60,600.00 60,600.00 820 

9 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

2. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ประจ าปี 2564 10,413.00 6,060.00 6,060.00 4,353.00 

10 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

1. โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

11 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,179,500.00 6,177,900.00 6,177,900.00 1,600.00 

12 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 1,664,800.00 1,664,800.00 1,664,800.00 0 

13 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 58,500.00 58,500.00 1,500.00 

14 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

1. อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 

15 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

15. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 200,000.00 156,464.00 156,464.00 43,536.00 

16 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านสามหลัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 254,619.00 253,000.00 253,000.00 1,619.00 

17 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

18 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
มูลคลิฟ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 496,500.00 496,500.00 496,500.00 0 

19 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน 312,000.00 312,000.00 312,000.00 0 

20 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านจ่าเที่ยง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน 340,000.00 340,000.00 340,000.00 0 

21 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ร้านบุญอุไร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.
แก่งเสี้ยน 489,000.00 489,000.00 489,000.00 0 

22 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนาย บุญสม ฉ่ าศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน 249,000.00 249,000.00 249,000.00 0 

23 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณซอยไร่เอดริน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 45,000.00 44,000.00 44,000.00 1,000.00 

24 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 
คสล. บริเวณซอยบ้านนางจ๊ิด ม่วงน้อย (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 494,000.00 494,000.00 494,000.00 0 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

25 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่ง
เสี้ยน 495,000.00 495,000.00 495,000.00 0 

26 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 
คสล. บริเวณซอยบ้านนายสมนึก นุ่มเจริญ หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 143,000.00 143,000.00 143,000.00 0 

27 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

8. โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
ธนู ขวัญโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่ง
เสี้ยน 118,000.00 118,000.00 118,000.00 0 

28 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

9. โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
สมชาติ สุทธิพงศ์เกียรต์ิ หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 118,000.00 118,000.00 118,000.00 0 

29 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 
คสล. บริเวณซอยเขาตาบัว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 
6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 490,000.00 490,000.00 490,000.00 0 

30 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางมาลัย ปลูกฝัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 485,500.00 485,500.00 485,500.00 0 

31 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายเสนาะ ศรีนวล หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 266,000.00 266,000.00 266,000.00 0 

32 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านป้าศรีนวล หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.
แก่งเสี้ยน 343,500.00 343,500.00 343,500.00 0 

33 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

10. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 22,000.00 21,000.00 21,000.00 1,000.00 

34 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางน้ าฝน ภูโต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 443,700.00 443,700.00 443,700.00 0 

35 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางสาวพันธิภา จินดารัตน์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 54,000.00 53,000.00 53,000.00 1,000.00 

36 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางค านึง ลับแล หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 98,000.00 97,000.00 97,000.00 1,000.00 

37 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และท่อเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง บริเวณล าห้วย
ไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่ง
เสี้ยน 485,000.00 483,000.00 483,000.00 2,000.00 

38 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

14. โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณบ้าน
นายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน 145,000.00 145,000.00 145,000.00 0 

39 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 217,000.00 216,000.00 216,000.00 1,000.00 

40 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางสุนันท์ พรมด า หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 118,500.00 118,500.00 118,500.00 0 

41 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางทิพวรรณ มีเท หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน 102,500.00 102,500.00 102,500.00 0 
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42 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายอ๊อด พันธ์แตง หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 215,000.00 215,000.00 215,000.00 0 

43 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านป้าอุบล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก 495,000.00 495,000.00 495,000.00 0 

44 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

45 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายประสิทธิ์ รุ่งฉาย หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม 234,000.00 234,000.00 234,000.00 0 

46 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
พยนต์ หนูขาว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง 202,000.00 202,000.00 202,000.00 0 

47 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0 

48 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิง 
ล าดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 310,500.00 310,000.00 310,000.00 500 

49 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนางรานี 
เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่ง
เสี้ยน 22,000.00 21,000.00 21,000.00 1,000.00 

50 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 251,480.00 251,480.00 251,480.00 0 

51 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 609,849.00 609,795.78 609,795.78 53.22 

52 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 609,849.00 609,795.78 609,795.78 53.22 

53 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)
ประจ าปี 2564) 991,860.00 991,860.00 991,860.00 0 

54 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (รายหัว) ประจ าปี 
2564) 69,700.00 69,700.00 69,700.00 0 

55 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 6,400.00 6,000.00 6,000.00 400 

56 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 6,400.00 6,000.00 6,000.00 400 
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57 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 9,600.00 9,000.00 9,000.00 600 

58 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 13,760.00 12,900.00 12,900.00 860 

59 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2563 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 15 609,000.00 11 126,596.00 3 125,872.00 3 125,872.00 

2.ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 10 8,740,825.00 5 - - - - - 

3.ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 16 14,925,000.00 7 8,021,133.00 7 8,012,860.00 7 8,012,860.00 

4.ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสทิธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 11 1,004,580.00 6 4,737,182.00 4 954,406.00 4 954,406.00 

5.ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 101 71,158,824.00 44 9,239,319.00 35 9,185,664.00 35 9,185,664.00 

6.ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศกึษา และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น 18 2,888,200.00 14 2,721,898.00 10 2,716,531.56 10 2,716,531.56 

7.ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาระบบการบริหารและ
การจดัการด้านเศรษฐกจิ 0 0 - - - - - - 

รวม 171 99,326,429.00 87 24,846,128.00 59 20,995,333.56 59 20,995,333.56 
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ช. ผลการด าเนินงาน  
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงาน ที่ส าคัญดังนี ้

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการฉีดวัคซีนตัวเลือก (ชิโนฟาร์ม) ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบูรณาการร่วมกับบ้านพักเด็กป้องกันความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก 
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ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ อบต.แก่งเสี้ยน  

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อ ภายในพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน  
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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กิจกรรมบูรณาการ อบต.แก่งเสี้ยน ร่วมกับบ้านพักเด็กเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวเร่ร่อนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออดจากยุงลาย 
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โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณบ้านนายพิง ล าดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง ต าบลแก่งเสี้ยน 
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โครงการซอ่มแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดนิสอพอง 
หมู่ที่ 7 บ้านทา่ดนิสอพอง ต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางน่ิม  โพธ์ิทอง 
หมูท่ี่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสีย้น 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิม้ใหญ่หลวง (ตอ่จากเดมิ) 
หมูท่ี่ 6  บ้านตรอกมะตมู  ต าบลแก่งเสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่ปาล์ม     
หมูท่ี่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสีย้น   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมาลยั  ปลกูฝัง (ตอ่จากเดมิ) 
หมูท่ี่ 6  บ้านตรอกมะตมู  ต าบลแก่งเสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกุ๊กโหน่ง 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ต าบลแก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจ๊ีด  มว่งน้อย (ตอ่จากเดมิ) 
หมูท่ี่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายฉาย   พฒุเอก (ตอ่จากเดมิ) 
หมูท่ี่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-33- 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัว้  เรือนทอง (ตอ่จากเดมิ) 
หมูท่ี่ 6  บ้านตรอกมะตมู  ต าบลแก่งเสีย้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายภาคภมูิ   เงินเหรียญ 

หมูท่ี่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสีย้น 
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ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

1 ส.ต.ท.เสน่ห์  ด าดี     ประธานกรรมการ 034510797 0892554669 

2 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ   กรรมการ 034510797 0648734951 

3 นางอารยา  พงษ์โชติ        กรรมการ 034510797 0915653556 

4 นางสาวณัฎฐ์ฌญา  น้อยวิจิตร์     กรรมการ 034510797 0801114081 

5 นางสาวลูกนก  วงจาด              กรรมการ 034510797 0614396353 

6 นางสาวสุปราณี  วิเศษสิงห์        กรรมการ 034510797 0822970567 

7 นายจรัญ มามาก กรรมการ 034510797 0890510057 

8 นายนิรันดร์ น้อยวิจิตร์ กรรมการ 034510797 0654469254 

9 จ.ส.อ.เพชรนวล เล่ห์บุญ กรรมการ 034510797 0879348165 

10 นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ กรรมการ 034510797 0941469491 

11 นายปริญญา พงษานุสรณ์ กรรมการ 034510797 0645459952 

12 ว่าท่ี ร.ต.หญิงเพ็ญนีต์ิ  พิศเขียวแก้ว   กรรมการ 034510797 0852656194 

13 นายประสงค์ ทับข า กรรมการ 034510797 0857031114 

14 นายสมควร นินจันทร์ กรรมการ 034510797 0936607413 

15 นางสาวบุณยนุช รอดสิน กรรมการ 034510797 0625299330 

16 ส.ต.ท.เสน่ห์ ด าด ี กรรมการ/เลขานุการ 034510797 0892554669 

17 นางศศิธร ใจโปร่ง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 034510797 0849145961 
 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

1 นายประสงค์  ทับข า ประธานกรรมการ 034510797 0857031114 

2 นางสาวลูกนก  วงจาด         กรรมการ 034510797 0614396353 

3 นางสาวสุปราณี  วิเศษสิงห์        กรรมการ 034510797 0822970567 

4 นางสาวณัฎฐ์ฌญา  น้อยวิจิตร์   กรรมการ 034510797 0801114081 

5 นายสมควร  นินจันทร์ กรรมการ 034510797 0936607413 

6 นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ กรรมการ 034510797 0941469491 

7 นายปริญญา พงษานุสรณ์ กรรมการ 034510797 0645459952 

8 นายจรัญ มามาก กรรมการ 034510797 0890510057 

9 นายนิรันดร์ น้อยวิจิตร์ กรรมการ 034510797 0654469254 

10 นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ กรรมการ 034510797 0648734951 

11 นางอารยา  พงษ์โชติ กรรมการ/เลขานุการ 034510797 0915653556 
 

 




