
โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจฐานราก 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

- - - 

รวม - 

 

โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 สนับสนุนเบื้อยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสทางสังคม 5,426,600 

2 เฝาระวังปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 1,854,506 

รวม 7,281,106 

 

โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 78 ม. สาย

ทองคาํดี 2 ซอย 1 ผช.ชลวิทย หมูท่ี 5 

250,000 

2 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด 30 ลบ.ม. (นายพลเอ่ียมสะอาด) หมูที่ 5 500,000 

3 วางทอระบายน้าํ คสล. พรอมบอพักสําเร็จรูป สายพลดําริห (บานนก-ทุง

เกวียน) ขนาด 1.00 ม.ยาว 165 ม. หมูที่ 5 

1,160,000 

4 วางทอระบายน้าํ คศล.ขนาด 1.00 ม. ยาว 85 ม. พรอมบอพัก สายหนาวัด

ทุงกระพังโหม หมูที่ 8 

600,000 

5 กอสรางถังเก็บน้ําใตดินศาลาอเนกประสงค ขนาด 30 ลบ.ม. หมูที่ 8  

(หลังวัด) 

500,000 

6 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด 20 ลบ.ม. หมูท่ี 9 500,000 



ที ่ โครงการ งบประมาณ 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 452 ม.  

สายเลียบคลองลาดเตาดํา-ประตูน้ํา หมูที่ 10 

5,500,000 

8 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด 20 ลบ.ม. (ผญ.หมาย) หมูที่ 10 500,000 

9 กอสรางระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ หมูที่ 11 3,240,000 

10 กอสรางถังเก็บน้ําใตดินศาลาเอนกประสงค ขนาด 30 ลบ.ม. หมูท่ี 12 500,000 

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม.  ยาว 109 ม. 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 0.40 ม. และบอพักสําเร็จรูปโรงเรียนอนุบาล 

อบต.กําแพงแสน หมูที่ 9 

580,000 

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กวาง 5.00 ม.  ยาว 136 ม. 

ถนนสายทองคําดี 4 (ลุงเฉียว)หมูที่ 5 

467,800 

13 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กวาง 

25.00 ม. ยาว 44.60 ม. พรอมรางระบายน้ํา คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก 

94.60 ม. โรงเรียนอนุบาล อบต.ดําแพงแสน หมูท่ี 9 

1,411,000 

14 วางทอระบายน้าํ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. พรอมบอพัก

สําเร็จรูป ยาว 273 ม. พรอมปรับปรุงถนนลงกินคลุก ยาว 273 ม. ลําราง

สาธารณะประโยชน (ส.อบต.บุญเรือน-ถนนศรีมงคล) หมูที่ 12 

1,465,384 

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ยาว 109 ม. กวาง 6.00 ม. 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 0.40 ม. และบอพักสําเร็จรูป สนามหนา

โรงเรียนอนุบาล อบต.กําแพงแสน หมูท่ี 9 

559,000 

16 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก หมูท่ี 12 (ยายแร) บานหนาเกษตร 3,309,664 

17 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด 20 ลบ.ม. หมูท่ี 11 (อบต. สุทร) 500,000 

18 วางทอเมนตประปา PE ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,500 ม.พรอมขุดกลบหลังทอ  

หมูที่ 11 บานทุงเจริญทอง  

419,700 

19 วางทอเมนตประปา PE ยาว 2,500 ม. พรอมขุดกลบหลังทอ หมูที่ 12  

บานหนาเกษตร 

419,700 

รวม 22,382,248 

 

-2- 



โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 ปรบัเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา (LED) 32,000 

2 อาหารกลางวัน อาหารเสรมิ(นม) สาํหรับเด็กนักเรียน ศพด./อนุบาล/

โรงเรียนวัดทุงกระพังโหม 
305,528 

3 อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียน อุปกรณการเรียนตามนโยบาย

รัฐบาล 
7,500 

4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 16,700 

5 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)ร.ร.อนุบาล/ศพด. 90,950 

6 อุดหนุนกิจกรรมการเรยีนการสอน ร.ร.วัดทุงกระพังโหม 108,000 

7 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 21,000 

รวม 581,678 
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โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 สงเสริมสวัสดิการใหเทียบเทาขาราชการประเภทอื่น เชน โบนัส 1,000,000 

2 จัดซื้อตูสําหรับขัดเก็บคอมพิวเตอรและอุปกรณ 5,700 

3 จัดซื้อโตะทํางานสาํหรับปลัด,พนักงาน  32,400 

รวม 1,0368,100 

 

 

โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนุรักษฟนฟู 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ 45,600 

รวม 45,600 
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