
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อ งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

 

      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. 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  
 
 
 
 



 
 
     7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
    8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชนมี
ความตระหนักและจิตส 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 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)  

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 19 1,002,240.00 15 609,000.00 9 355,000.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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 15 14,885,000.00 13 13,535,000.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

17 1,921,690.00 16 1,721,216.00 14 1,202,251.00 13 1,009,000.00 13 813,000.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

56 34,853,200.00 35 30,620,500.00 95 89,124,069.00 44 37,603,529.00 17 14,926,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

22 3,456,200.00 21 3,027,707.00 21 2,772,209.00 17 2,795,000.00 16 2,720,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

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

รวม 154 52,825,390.00 119 44,789,428.00 166 104,411,229.00 114 65,642,354.00 75 35,772,000.00 

 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  18 กันยายน 
2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 77 โครงการ งบประมาณ 12,710,759.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 19 222,000.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 13,097.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 7 9,198,694.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 12 613,974.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  14 830,735.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 1,832,259.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 

รวม 77 12,710,759.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แก่งเสี้ยน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

เงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสขุ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ จ านวน 20,000 บาท/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครวั โดยศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งความสมัพันธอ์ันดีในครอบครัว และครอบครัวได้
ใช้เวลารว่มกนัอย่างมีความสขุ 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 15 
ครอบครัว 

3. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมศนูย์ยุติความรนุแรงใน
ครอบครัวองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอ้มูลความ
ตระหนกั และความร่วมมือแก่กลุม่เป้าหมายในการป้องกนั 
เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหา และแผนด าเนนิการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในครอบครัว 

ผู้บริหารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาฯ หัวหน้าสว่น
ราชการ ผูน้ าชุมชน ผูน้ ากลุม่ต่างๆ อาสาสมัคร 
และกลุม่สตรีในพื้นที่ต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 60 
คน 

4. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสภา 
เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีการมีส่วนรว่มของสภาเด็กและ
เยาวชนสร้าง สัมพนัธภาพอันดีในการพัฒนาชุมชน ให้มี
ความรกั สามัคค ีมีจิตอาสาสาธารณะ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

สภาเด็กและเยาวชนต าบล แก่งเสี้ยน ร่วมกบัเด็ก
และเยาวชน ประชาชน กลุม่สตรี อสม.กลุม่
ผู้สูงอายุ ผู้น าชมุชนในต าบล แก่งเสี้ยน จ านวน 
200 คน 

5. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมคุณคา่ ผู้สูงวัย สร้างย้ิม  
เติมสุข ให้ชมุชน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะสังคมภายนอก ลดภาวะตึง
เครียดจากครอบครัว เศรษฐกจิและสังคมในปัจจุบัน และ
เป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว เล็งเหน็ความ ส าคัญ
ของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ผู้สูงอายุทั่วไป ในพืน้ที่ อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 
100 คน 

6. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดแูลสุขภาพและแกปั้ญหาสุขภาพ 
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้สูงอายุในต าบลแก่งเสี้ยน คณะผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภา ผู้น าชมุชน และเจ้าหน้าที่ อบต.แก่ง
เสี้ยน จ านวน  100  คน 

7. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝกึอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนา
เยาวชนและกลุม่สตร ี

30,000.00 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ 
ในการพฒันาตนเองของเยาวชนและกลุม่
สตรีให้มีประสทิธิภาพ   
 

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ หมูท่ี่ 4,5,6,7  ต าบลแก่งเสี้ยน  
อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ จ านวน  40  คน     

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 200 
คน 

8. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการชุมชนฉัน ไมท่ิ้งกนั ร่วมใจกันอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2563 

0.00 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ 
เยาวชนได้เห็นความส าคญัของการรกัษา
สิ่งแวดลอ้มและอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,เจ้าหน้าที,่อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ชุมชน,เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน  200  คน   

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 200 
คน 
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9. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการแข่งขนักฬีาต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ทุกหมู่บ้าน/ชมุชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย 
เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 200 
คน 

10. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการมอบอุปกรณก์ีฬาให้แก่หมู่บ้าน 
ประจ าปี 2563 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดกุีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน ตามราย ละเอียดและรายการของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

11. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการแข่งขนักฬีาฟุตบอลเยาวชนต้านภยั
ยาเสพติด อายุไม่เกิน 13 ปี อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแต่ละต าบลและชมุชนในเขต
อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ได้รับประสบการณจ์ากการเล่น
กีฬาฟุตบอลมากขึ้น 

ราษฎรในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จ านวน 
11 ต าบล 

12. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณใน
การจดักจิกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแต่ละต าบลและชมุชนในเขต
อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ได้รับประสบการณจ์ากการเล่น
กีฬาฟุตบอลมากขึ้น 

ราษฎรในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จ านวน 
11 ต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตั้งจุดบรกิาร/ด่านตรวจร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง 

14. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งจุดบรกิาร/ด่านตรวจร่วมช่วง เทศกาล
สงกรานต์จ านวน 1 แห่ง 

15. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝกึอบรมซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับเหตกุารณ์สาธารณภัย 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

อปพร. และเจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน 

16. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

52,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาลต าบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะ
ความรู้ความช านาญในการจัดการภัยพิบัติ อันส่งผลให้
ประชาชนในชุมชน/ท้องถ่ินมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ราษฎร/จติอาสาภัยพิบัติของ อบต./เทศบาล
ต าบลในเขตอ าเภอเมอืง จ านวน 14 แห่ง 
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17. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ประจ าป ี
2563 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าสตรี
มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูตอ้งและมทีักษะในการตรวจคดั
กรองโรคมะเร็งเตา้นมที่ถกูตอ้งและสามารถน าไป
เผยแพร่ในชุมชนได้ 

สตรีกลุม่อายุ 30-70 ปี,อสม., ผู้น าชุมชน ใน
พื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน หมูท่ี่ 4,5,6, เจ้าหน้าที่ 
และวทิยากร จ านวน 70 คน 

18. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ การควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 
2563 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเดก็
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในชมุชน ได้รับการ
บริการที่เหมาะสม และไดร้ับความรูด้้านอาหารและ
โภชนาการ 

นักเรียนศนูย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.แก่งเสี้ยน 
และผู้ปกครอง จ านวน 1 โครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกล 
ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ.2563 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นกัเรียนกอ่นวัยเสี่ยงได้
รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 - 3 ของโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน , วิทยากร , บุคลากรครู 
และเจ้าหน้าที่ อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 60 คน 

20. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการคัดแยกขยะ พทิักษ์ชมุชน อนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

10,097.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

ชุมชนในต าบลแก่งเสี้ยนสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น ท าให้มี
สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข 
 

นักเรียน อาสาสมัครแกนน าครอบครัวชุมชน 
ประชาชน ในเขตพื้นที ่อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน  

21. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการคลองสวยน้ าใส 1,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าในคลอง และแม่น้ าในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

แหล่งน้ าในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

22. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมความรู ้การใช้น้ า 
อย่างประหยัด 

1,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อสรา้งความตระหนกัในการใช้น้ าอย่างมปีระสิทธภิาพ
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

23. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการฟื้นฟแูละบ าบัด น้ าเสียในครัวเรือน 1,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสขุาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อสรา้งความตระหนกัให้กับประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการฟืน้ฟูและบ าบัดน้ าเสียในครัวเรอืน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 30 
คน 

24. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมความรูแ้ละพัฒนาด้าน
การเกษตร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าที ่สมาชกิสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร มกีารน าแนวทางการท าเกษตร
ทางเลอืกใหมม่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เกดิ
ความมั่นคงย่ังยืนของต าบลแก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 40 
คน 
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25. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการรณรงค์ควบคุม และปอ้งกนัโรค 
ไข้เลือดออก ปะจ าปี 2563 

92,820.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลแก่งเสี้ยนมีสขุภาพแข็ง แรงและ
ปลอดจากโรคไขเ้ลือดออก 

ครัวเรือนในเขตผิดชอบ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

26. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรอืเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีประจ าปี 
2563 

64,030.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนขับ้าและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สุนัขและแมว ในเขตพืน้ที่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

27. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครง การสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระ
ปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรอืเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้านอ้ง
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ประจ าปี 2563 

5,955.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนขับ้าและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สุนัขและแมว ในเขตพืน้ที่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

28. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

อุดหนนุโครงการด าเนินงานตามภารกจิของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนนิตามโครงการด าเนนิงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
๑ โครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,334,769.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. แก่งเสี้ยน ที่ไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

30. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,632,620.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพกิารมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ผู้พิการ ในเขต อบต. แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

31. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 63,500.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืให้ผู้ป่วยเอดสท์ี่ขอรับเบ้ียยังชีพ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึน้
ทะเบียน จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
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32. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผูบ้ริหารและ
พนักงาน อบต.แก่งเสี้ยนได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชวีิต และการท างานได้อย่างเหมาะสม 

ผู้บริหาร สมาชกิ อบต. ข้าราชการ พนกังานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 33 คน 

33. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยนให้มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติ งานที่มุง่เพิ่ม
สมรรถนะและพฒันาระบบราชการโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ดเีพื่อประโยชน ์สุขของประชาชน 

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

34. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าสือ่ประชาสมัพันธ์องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

12,565.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารผลการด าเนนิงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

35. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี และรับฟังปัญหา
ข้อคิดเหน็จากประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

36. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการเลอืกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชกิ
สภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน 

34.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลอืกตั้งของ อบต.แก่งเสี้ยน ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

37. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งจิตส านึกของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานสว่นท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน จ านวน 1 โครงการ 

38. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการประชาชนของ อบต.แก่งเสี้ยน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารประชาชนของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 โครงการ 

39. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

27,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนนิการตามประกาศของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และเป็นศูนย์กลางในการประสานแจ้งองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่หรือประสาน 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี และประชาชนทั่วไป จ านวน 14 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทนุชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณรีถยนตข์อง
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน ได้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงนิคืนกองทุนชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณรีถยนตข์ององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหาย 

รถยนต์ส่วนราชการของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน  
2 คัน 

41. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

โครงการส ารวจและน าเข้าข้อมลูเพื่อรองรับ
การจดัเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสรา้งของ
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 

320,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองคก์ารบริหาร ส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ไดอ้ย่างเป็น
ปัจจุบันมรีะบบที่แน่นอน ครบถ้วน ถกูตอ้ง เป็นธรรม และ
สะดวกรวดเรว็ 

ข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิง่ปลูก
สร้าง ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

42. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

เงินส ารองจ่าย 110,375.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุสาธารณภัยด้านต่างๆ ใน
เบ้ืองต้น หรือบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม 

ประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

43. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

124,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนางานกองทนุ ในระบบบริหารต่างๆ ในกองทุนให้
เป็นไปอย่าง มีประสทิธิภาพ 

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) จ านวน 1 ปี 

44. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนนิการโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยอนิเลิฟ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

249,040.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกั
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่การสญัจรไปมาสะดวกและ
ลดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ส าหรบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูปและรายการละเอยีดของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 แห่ง 

45. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนนิการโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยหลังวัดเนนิพระงาม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

112,370.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกั
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่การสญัจรไปมาสะดวกและ
ลดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ส าหรบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูปและรายการละเอยีดของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 แห่ง 

46. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนนิการโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที ่1)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

126,470.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกั
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่การสญัจรไปมาสะดวกและ
ลดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ส าหรบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูปและรายการละเอยีดของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนนิการโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที ่2)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

73,890.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่การสญัจรไปมาสะดวกและ
ลดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ส าหรบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูปและรายการละเอยีดของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 แห่ง 

48. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนนิการโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายน้ าวน หนู
ขาว หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

47,965.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่การสญัจรไปมาสะดวกและ
ลดอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ส าหรบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูปและรายการละเอยีดของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดกาญจนบุรี พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 แห่ง 

49. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณสายชมรมหนิ หมูท่ี่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 1 เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 แห่ง 

50. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยไรเ่อ-ดริน (ต่อจากเดมิ) หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและราย ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

51. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง บริเวณซอยฝาย
เก็บน้ าตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนลกูรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรอืปริมาณลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
1,500 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน ๑ แห่ง 

52. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน นางน้ าฝน ภูโต (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที ่7 บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่ง
เสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไป-มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
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53. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา บรเิวณ
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

หอถังเหลก็ประปา ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อม
ปรับปรุงระบบสูบน้ าประปา ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

54. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการตติ่อราชการ 
งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง) ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง 

55. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพี่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร 
บริเวณภายในหมู่บ้าน ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

56. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
เอี่ยม หนขูาว หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

115,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 – 100 เมตร หรือ
จนกว่าจะไดน้้ าใช้ในเกณฑ์ดี ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 แห่ง 

57. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พรอ้ม
ฝาปิดรางระบายน้ า บริเวณบ้านนายสมัย 
แช่มเลก็ หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

106,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้มนี้ าท่วมขังของจดุออ่นน้ าท่วมใน
พื้นที ่

รางระบายน้ า คสล. ขนาด 0.50 เมตร ยาว 50 
เมตร พรอ้มฝาปิดรางระบายน้ า  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 แห่ง  

58. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีคุณภาพการ ศึกษาได้
มาตรฐานตามเป้าหมายอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

การบริหารงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 แห่ง 

59. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวนัศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

236,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ฯ ในสังกดั อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

60. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการอาหารเสริม (นม)  544,599.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสรมิ (นม) พรอ้มดื่ม ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสีย้น 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 
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61. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวนัให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองสองตอน 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการขั้นพืน้ฐาน 
(สพฐ.)) 

769,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นกัเรียนมนี้ าหนกัและสว่นสูงตาม 
นักเรียนชัน้อนุบาล 1 ? ชั้นประถม ศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้าน หนองสองตอน จ านวน 2 ภาค
เรียน 

62. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิค่าจัดการ
เรียนการสอนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน (รายหัว) 

88,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั 
อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

63. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่าหนังสอื
เรียนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน) 

6,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสอืเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั 
อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

64. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่าอุปกรณ์
การเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

6,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณก์ารเรียน ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
ฯ ในสังกดั อบต. แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั 
อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

65. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่า
เครื่องแบบนกัเรียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน) 

10,200.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครือ่งแบบนกัเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กฯ ในสังกดั อบต.แกง่เสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั 
อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

66. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

14,620.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดั 
อบต. แก่งเสี้ยน จ านวน 2 ภาคเรียน 

67. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะของเด็กให้มีพฒันาการด้าน
สติปัญญาและประสบการณ ์ที่ด ีส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน และเดก็
เล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวดัถ้ าขนุไกร จ านวน ๑ 
โครงการ 

68. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการหนนู้อยเรียนรูโ้ลกของธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวัยได้เรยีนรู้นอก
สถานที่จากสภาพแวดล้อมของจริง 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
จ านวน 110 คน 

 
-12- 



 
  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

อุดหนนุโรงเรียนบ้านหนองสองตอนตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสอื เนตรนาร ี

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีการเรียนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จ านวน 1 
โครงการ 

70. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์วนั
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ประเพณีอนัดีงามของไทยและสืบทอด
พุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้น าชมุชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 1 โครงการ 

71. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาวัน
มาฆบูชา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาให้กว้างขวาง
แพร่หลาย ด ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้น าชมุชน 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหนา้ที่ 
อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 1 โครงการ 

72. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการวนัวิสาขบูชา วันส าคัญสากลโลก 40.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาให้กว้างขวาง
แพร่หลาย ด ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้น าชมุชน 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหนา้ที่ 
อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 1 โครงการ 

73. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรกัภักดตีอ่สมเดจ็ 
พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา เจ้าหน้าที่ ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูน้ าชุมชนในเขตพืน้ทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 100 คน 

74. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกรู เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เดก็ เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้แสดงความกตัญญู กตเวที น้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรกัภักดี 
ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา เจ้าหน้าที่ ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูน้ าชุมชน ในเขตพืน้ที่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 300 คน 

75. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรกัภักดตีอ่สมเดจ็พระ
นางเจ้าสทุิดา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา เจ้าหน้าที่ ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูน้ าชุมชนในเขตพืน้ทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 100 คน 

76. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรกัษ์และสืบทอดประเพณี วฒันธรรมอันดีงาม 
ของไทย 
 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ ประชาชน 
ทั่วไป ตลอดจนผูน้ าชุมชนในเขตพืน้ที ่อบต. 
แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

77. 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

โครงการสงกรานต์สมานฉนัท์ส าราญสขุ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และสืบ
สานประเพณีสงกรานต ์

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.  
แก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บา้น 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 10,975,392.26 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 37 โครงการ จ านวนเงิน 10,975,392.26 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 7 200,838.86 7 200,838.86 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 10,097.00 1 10,097.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 7 7,618,890.70 7 7,618,890.70 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

6 502,643.27 6 502,643.27 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 830,727.73 7 830,727.73 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 1,812,194.70 9 1,812,194.70 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 

รวม 37 10,975,392.26 37 10,975,392.26 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แก่งเสี้ยน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการมอบอุปกรณก์ีฬาให้แก่หมู่บ้าน 
ประจ าปี 2563 

25,000.00 24,760.00 24,760.00 240.00 

2 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า 
ประจ าปี2563 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

3 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ การควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 
2563 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

4 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกล
ยาเสพติด ประจ าปีพ.ศ.2563 

20,000.00 19,819.00 19,819.00 181.00 

5 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

52,000.00 51,964.29 51,964.29 35.71 

6 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกึอบรมและส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเยาวชนและกลุม่สตร ี

30,000.00 29,302.00 29,302.00 698.00 

7 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

โครงการแข่งขนักฬีาฟุตบอลเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด อายุไม่เกนิ 13 ปี อ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ 
2563 

35,000.00 34,993.57 34,993.57 6.43 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

8 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ พทิักษ์ชมุชน 
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

10,097.00 10,097.00 10,097.00 0.00 

9 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

โครงการรณรงค์ควบคุมและปอ้งกนัโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 

92,820.00 87,305.70 87,305.70 5,514.30 

10 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2563 

64,030.00 64,030.00 64,030.00 0.00 

11 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
พระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 
2563 

5,955.00 5,955.00 5,955.00 0.00 

12 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณคา่ทางสังคม 

โครงการด าเนินงานตามภารกิจของ 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

13 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,334,769.00 5,802,700.00 5,802,700.00 1,532,069.00 

14 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,632,620.00 1,595,400.00 1,595,400.00 37,220.00 

15 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 63,500.00 58,500.00 58,500.00 5,000.00 

16 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าสือ่ประชาสมัพันธ์องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

12,565.00 12,565.00 12,565.00 0.00 

17 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการประชาชนของ อบต.แก่งเสี้ยน 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

18 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2563 

27,000.00 26,180.27 26,180.27 819.73 

19 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการส ารวจและน าเข้าข้อมลูเพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

20 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

ส ารองจ่าย 110,375.00 2,040.00 2,040.00 108,335.00 

21 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติระดับท้องถิ่นในพื้นที่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 

124,000.00 123,858.00 123,858.00 142.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

22 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยอินเลิฟ หมู่ที ่4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

249,040.00 249,039.29 249,039.29 0.71 

23 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ 
ซอยหลังวัดเนนิพระงาม หมูท่ี่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

112,370.00 112,368.19 112,368.19 1.81 

24 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยเขาคอก (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

126,470.00 126,468.65 126,468.65 1.35 

25 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยเขาคอก (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

73,890.00 73,886.71 73,886.71 3.29 

26 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้านนายน้ าวน หนขูาว หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

47,965.00 47,964.89 47,964.89 0.11 

27 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
เอี่ยม หนขูาว หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 

28 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า บริเวณบ้าน 
นายสมัย แช่มเล็ก หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

106,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 

29 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวนัศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2563) 

236,800.00 226,920.00 226,920.00 9,880.00 

30 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 544,599.00 544,154.70 544,154.70 444.30 

31 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิอาหาร
กลางวนัให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองสองตอน 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการขั้นพืน้ฐาน 
(สพฐ.)ประจ าปี 2563) 

769,000.00 767,700.00 767,700.00 1,300.00 

32 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการส่งเสรมิค่าจัดการ
เรียนการสอนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน  
(รายหัว) ประจ าปี 2563) 

88,400.00 85,000.00 85,000.00 3,400.00 

33 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่าหนังสอื
เรียนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2563) 

6,800.00 6,800.00 6,800.00 0.00 

34 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2563) 

6,800.00 6,800.00 6,800.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

35 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่า
เครื่องแบบนกัเรียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2563) 

10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 

36 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา (โครงการสนับสนนุค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2563) 

14,620.00 14,620.00 14,620.00 0.00 

37 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

19 1,002,240.00 19 222,000.00 7 200,838.86 7 200,838.86 

2.ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 1,160,000.00 5 13,097.00 1 10,097.00 1 10,097.00 

3.ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

12 9,150,460.00 7 9,198,694.00 7 7,618,890.70 7 7,618,890.70 

4.ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสทิธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

14 1,202,251.00 12 613,974.00 6 502,643.27 6 502,643.27 

5.ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

95 89,124,069.00 14 830,735.00 7 830,727.73 7 830,727.73 

6.ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศกึษา และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

21 2,772,209.00 20 1,832,259.00 9 1,812,194.70 9 1,812,194.70 

7.ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาระบบการบริหารและ
การจดัการด้านเศรษฐกจิ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 166 104,411,229.00 77 12,710,759.00 37 10,975,392.26 37 10,975,392.26 
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ช. ผลการด าเนินงาน  
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน ที่
ส าคัญดังนี้ 

 
 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 
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โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2563   
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โครงการอบรมให้วามรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2563 
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายน้ าวน หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
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ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

1 นายสมชาย ฟักทอง ประธานกรรมการ 034510797 0925266629 

2 นายเพชรรัตน์ ชนะเลิศ กรรมการ 034510797 0985582402 

3 นางอ าไพ ฤทธิ์ค ารพ กรรมการ 034510797 0952504694 

4 นายจรัญ หนูขาว กรรมการ 034510797 0861651963 

5 นายสายัณห์ ชนะเลิศ กรรมการ 034510797 0806569778 

6 นายวีรยุทธ จันทร์จู กรรมการ 034510797 0871588409 

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 นางสมบูรณ์  เงินบาท ประธานกรรมการ 034510797 0925266629 

2 นางบานเย็น  รอดภัย กรรมการ 034510797 0985582402 

3 นาวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ กรรมการ 034510797 0952504694 

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 
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