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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนทราบ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
----------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    
แก่งเสี้ยน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี ้ยน 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น     
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเสี้ยน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลแก่งเสี้ยน
    บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั ่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
  4. เพื ่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ก ารบริหารส่วนตำบล      
แก่งเสี้ยน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ป ระชาชนในตำบล   
แก่งเสี้ยนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน 
  5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล      แก่ง
เสี้ยน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้  
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การ
พรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนโดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการ
นำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพ่ือรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
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ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

อบต.แก่ง
เสี้ยน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.แกง่

เสี้ยน 

ภายในธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

อบต.แก่งเสี้ยน 

สภาท้องถิ่น 

อบต.แก่ง
เสี้ยน 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสงัเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

อบต.แก่ง
เสี้ยน 

 
ประกาศผลการต ิ ดตามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ลแผ นพ ัฒนา ให้
ประชาชนในตำบลแก ่งเส ี ้ ยน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
ว ัน น ับแต่ว ันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสงัเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 



 

    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสั ยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
แก่งเสี้ยน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ
รวมถึงอำเภอเมืองและจังหวัดกาญจนบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล       
แก่งเสี้ยนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว   
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  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล        
แก่งเสี้ยนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคก์ารบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
  3.2 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เส ียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร/ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี ้ยน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลแก่งเสี้ยน 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
-------------------------- 

การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี    
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
    

   1.2 วิสัยทัศน์ 
    “ ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม นำพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

    

   1.3 เป้าประสงค์ 
(1)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ  
ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
(๒)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 
(3)  ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหา   
ยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง   
(4)  ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5)  ประชาชนมีจ ิตสำนึก และมีส ่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
(6)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
(7)  อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
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1.4 ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

(2)  พ้ืนที่ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
(3)  จำนวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที ่ยว 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน 
(4)  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียน
เพ่ือขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 

  (5)  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
(6)  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(9)  อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

1.5 ค่าเป้าหมาย 
(1) ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  
(๒) ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 
(3) จำนวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  
(4) จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน  
(5) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
(6) ประชาชนผู ้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 

1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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1.7 กลยุทธ์  
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
   แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ
กำจัดขยะมูลฝอย 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     
แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  
ให้เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน   
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และชุมชนในตำบล 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต   
   แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

   ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและ
พ่ึงพาตนเอง        

   แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน กับแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี 6 ยุทธ์) 

 

( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 
( 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี ๑ 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 6 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 9 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 2 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 3 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 4 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 5 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 8 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 7 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี ๑0 

 
 

ยุทธศาสตร์
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ์)) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 

 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2
๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด
(มี 6 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.             
(มี 7 ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 1 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 2 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 3 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 4 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 5 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 6 

 
 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 7 

 
 



 
    2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

บริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด 
 

 3 62,210 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต และ
คุณค่าทางสังคม 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด  2 101,308 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด  1 5,000 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัด  4 8,713,183.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

 2 547,981 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  
 

สำนักปลัด  1 40,000 

การดำเนินงาน 
อื่นๆ 
 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัด  4 959,436 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน 
การพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  

สำนักปลัด 
 

 18 11,238,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน 
การพัฒนาระบบการศึกษา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา สำนักปลัด  8 1,414,224 
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 2.2 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2565)  
       

 
 
 

ยุทธศาสตร ์

 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนา 

โครงการที่นำมาตั้งตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำป ี2565  
/เงินสะสม/การโอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ฯลฯ 

 
ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัต/ิ
เงินสะสม/การโอนงบประมาณ

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ฯลฯ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การพัฒนาศักยภาพ
คนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนา
คน  ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

8 350,000 5 189,260 3 62,210 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย 
มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัด
น้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การดูแลให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
 

4 70,000 3 15,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้
เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลกูฝัง
จิตสำนึกให้ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกัน
และกัน   
 

12 12,535,000 10 9,819,400 7 8,819,491.60 
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ยุทธศาสตร ์

 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนา 

โครงการที่นำมาตั้งตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำป ี2565  
/เงินสะสม/การโอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ฯลฯ 

 
ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัต/ิ
เงินสะสม/การโอนงบประมาณ

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ฯลฯ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา พนกังาน 
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การ
เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนใน
ตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการ
บริหารการจัดการ 
 

12 1,468,000 8 1,661,906 7 1,547,417 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหา
บริการพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนิน
ชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุง
และซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

74 35,320,000 18 11,524,500 18 11,238,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

16 2,671,000 9 1,542,375 8 1,414,224 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การพัฒนาระบบการ
บริหารและการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ 
 

แนวทางพัฒนาที ่1 การพัฒนาฝีมือใน
การประกอบอาชพีของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสนับสนุน
ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใชห้ลักการมี
ส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเท่ียวของท้องถิ่น 
 

- - - - - - 

 รวม 126 52,414,000 53 24,752,441 43 23,081,742.60 
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    2.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     - โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อจำนวน
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคน  ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

 

2 105,000 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนกัถึงคุณค่า และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะ นำ้เสีย มลพิษ มลภาวะ และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 
และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดา้นการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มกีารใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
 

3 15,000 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแนวทางการพัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลกูฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน   
 

3 60,000 30.00 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อจำนวน
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา พนกังาน 
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และชุมชนในตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการ
จัดการ 
 

1 1,000 12.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบรกิารพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนินชวีิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

1 50,000 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1 150,000 12.50 

รวม 11 381,000 33.33 



 
    2.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคน  
ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  
 
 
 
 
 
 

1. โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กรรมการหมู่บ้านในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน จำนวน 4 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
สำหรับดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ 

80,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

- แผนงานสร ้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-  ง านส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

2. อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
(ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
 

อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด
กาญจนบุรี (ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดกาญจนบุรี) สำหรับ
ดำเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 
 

25,000  ไม่ได้รับการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อดำเนิน
โครงการดังกล่าว 

รวม 2 โครงการ  105,000 66.66  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 2 โครงการ  105,000 66.66  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่

ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย 
มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัด
น้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
 
 

-  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- งานบำบัดน้ำเสีย  
 
 

1. โครงการคลองสวยน้ำ
ใส ประจำปีงบประมาณ 
2565 

การดำเนินโครงการคลองสวยน้ำ
ใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน 

5,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

2. โครงการฟื้นฟูและ
บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน 

การดำเนินโครงการฟื้นฟูและ
บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน 
 

5,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

3. โครงการส่งเสริมความรู้
การใช้น้ำอย่างประหยัด 
 
 
 
 
 

การดำเนินโครงการส่งเสริม
ความรู้การใช้น้ำอย่างประหยัด 

5,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

รวม 3 โครงการ  15,000 100.00  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการ  15,000 100.00  

     
 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน      19 
 



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้
เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลกูฝัง
จิตสำนึกให้ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกัน
และกัน   
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  
 
 
 

1. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณสุข 

สำหรับเตรียมความพร้อมเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุม ระงับ
ยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาดและ
ภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉินให้
ประชาชน 

20,000  - ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ตามโครงการดังกล่าวใน
การช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุข 

- แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

2. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สำหรับช่วยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการ
ดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

20,000  ไม่มีกรณีช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จึง
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
โครงการดังกล่าว 

- แผนงานการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

3. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร 

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
ความดือดร้อนและขอรับความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตร 

20,000  ไม่มีกรณีช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร 
จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
โครงการดังกล่าว 
 

รวม 3 โครงการ  60,000 30.00  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณุค่าทางสังคม 3 โครงการ  60,000 30.00  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา พนกังาน 
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้าง
ความรู้และจิตสำนกึการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนในตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช ้และระบบการบรหิาร
การจัดการ 
 
 

- แผนงานบร ิหารงาน
ทั่วไป 
 - งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 

1,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

รวม 1 โครงการ  1,000 12.50  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 1 โครงการ  1,000 12.50  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหา
บริการพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนิน
ชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุง
และซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

1. เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรบัราคาได้ (ค่า K) ตาม
สัญญาก่อสร้างทุกประเภทที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000  - ไม่ได้ชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

รวม 1 โครงการ  50,000 100.00  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน 1 โครงการ  50,000 100.00  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติฯ ปี 2565 

เหตุผลที่ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสงกรานต์
สมานฉันท์สำราญสุข 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงกรานต์
สมานฉันท์สำราญสุข 

150,000  - เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ 
 

รวม 1 โครงการ  150,000 12.50  
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ  150,000 12.50  
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    2.5 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่ได้
ดำเนินการต่อจำนวน

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคน  ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

 

1 60,000 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแนวทางการพัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลกูฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน   
 

7 8,819,491.60 70.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา พนกังาน 
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และชุมชนในตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการ
จัดการ 
 

7 1,547,417 87.50 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการต่อจำนวนโครงการ

ตามยุทธศาสตร์ ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7 1,358,414 87.50 

 รวม 22 11,785,322.60 66.66 



    2.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่ได้
ดำเนินการต่อจำนวน

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคน  ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

 

2 2,210 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบรกิารพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนินชวีิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

5 246,000 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1 55,810 100.00 

 รวม 8 304,020 100.00 



   2.7 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.8 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปงีบประมาณ 2565 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่ได้
ดำเนินการต่อจำนวน

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบรกิารพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนินชวีิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

3 7,434,000 100.00 

 รวม 3 7,434,000 100.00 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละของโครงการที่ได้
ดำเนินการต่อจำนวน

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบรกิารพื้นฐานที่จำเป็นแกก่ารดำเนินชวีิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

10 3,558,400 100.00 

 รวม 10 3,558,400 100.00 



 2.9 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
      

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ 
การพัฒนาคน  ชุมชน 
และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  
 
 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

1. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- อุดหนุนงบประมาณ
แก่ที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
สำหรับดำเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 

60,000 60,000 เชิงผลผลิต 
อ ุดหน ุนงบประมาณแก ่ท ี ่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เชิงผลลัพธ์ 
ลดการระบาดของยาเสพติด 

จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 
 

  รวม 1 โครงการ  60,000 60,000   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน จำนวน 1 โครงการ 60,000 60,000   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนแนวทางการ
พัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การปลูกฝังจิตสำนึกให้
ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

1. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 
ประจำปี 2565 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีดสุนัขและแมวที่ได้จาก
การสำรวจ จำนวน 
2,666 ตัว ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี ประจำปี 2565 
 

70,000 93,310 
(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติมจำนวน 
24,000 บาท) 

เชิงผลผลิต 
สัตว์ที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน 
(สุนัขและแมว) ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,666 
ตัว 
เชิงผลลัพธ์ 
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน 

จำนวนสุนัขและแมวที่
ได้รับการสำรวจและขึ้น
ทะเบียนได้รับการฉีด
วัคซีน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนแนวทางการ
พัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การปลูกฝังจิตสำนึกให้
ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

2. โครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 
ประจำปี 2565 
 

ดำเนินการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์สุนัขและแมว
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
จำนวน 4 หมู่บ้าน 

8,000 7,998 เชิงผลผลิต 
สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยนที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้รับการสำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ จำนวน 2,666 ตัว 
เชิงผลลัพธ์ 
1. สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและ
ขึ้นทะเบียน 
2. สุนัขและแมวได้รับการควบคุม 
ส่งผลดีต่อประชาชนในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

จำนวนสุนัขและแมวที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน 

- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

3. โครงการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

อุดหนุนงบประมาณ
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ใน
การดำเนินงานตาม
ภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 

5,000 5,000 เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณแก่สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในการ
ดำเนินงานตามภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5,000 
บาท 
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ฯลฯ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ได้รับการช่วยเหลือ 
จากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

จำนวนงบประมาณที่ได้
อุดหนุนในการ
ดำเนินงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนแนวทางการ
พัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การปลูกฝังจิตสำนึกให้
ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   
 
 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป และขึ้นทะเบียน
กับอบต.แก่งเสี้ยน ตาม
เกณฑ์อายุ 

7,455,600 6,593,200 
 

เชิงผลผลิต 
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 
ปี ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนกับอบต.    
แก่งเสี้ยนตามเกณฑ์อายุ 
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนกับทางอบต. 
แก่งเสี้ยน และได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

5. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการที่ขึ้นทะเบียนกับ
อบต.แก่งเสี้ยน 

1,948,800 1,685,400 
 

เชิงผลผลิต 
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับอบต.แก่งเสี้ยน 
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

จำนวนคนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับทางอบต. 
แก่งเสี้ยน และได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ทางอบต.แก่งเสี้ยน 

72,000 54,000 เชิงผลผลิต 
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับทางอบต.แก่งเสี้ยน  
เชิงผลลัพธ์ 
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลจากภาครัฐ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับทางอบต. 
แก่งเสี้ยน และได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทาง
สังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑    
การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนแนวทางการ
พัฒนาที่ ๒   
การปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา  ให้เพยีงพอ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การปลูกฝังจิตสำนึกให้
ประชาชนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   
 
 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

7. เงินสำรองจ่าย แก้ไขสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นหรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสา
ธารณภัย หรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย หรือ
กรณีฉุกเฉินบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 
 

200,000 380,583.60 
(โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม 199,913 
บาท) 

 

เชิงผลผลิต 
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย ป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม 
เชิงผลลัพธ์ 
สาธารณภัยได้รับการแก้ไข ป้องกัน ลด
ความเสียหายหรือผลกระทบที ่ เกิด
ขึ้นกับประชาชน 
 
 
 
 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้รับการแก้ไขหรือ
ป้องกัน 

รวม 7 โครงการ  9,759,400 8,819,491.60   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณุค่าทางสังคม จำนวน 7 โครงการ 9,759,400 8,819,491.60   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา 
พนักงาน 
ส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การเสริมสร้างความรู้และ
จิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนใน
ตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช ้และระบบการ
บริหารการจัดการ 
 
 
 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน 

ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน และ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

459,545 437,059 
 

เชิงผลผลิต 
ได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
เชิงผลลัพธ์ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

ได้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยนและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยนตามสัดส่วน 
 

2. โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง 

ดำเนินการฝึกอบรม
กรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง 

120,335 110,922 
 

เชิงผลผลิต 
ฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งครบทุกหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
เชิงผลลัพธ์ 
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจในการดำเนินการเลือกตั้ง
ประจำหน่วย เกิดความถูกต้องใน
กระบวนการ และดำเนินการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 

กระบวนการเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ
กำหนด 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา 
พนักงาน 
ส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การเสริมสร้างความรู้และ
จิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนใน
ตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช ้และระบบการ
บริหารการจัดการ 
 
 
 

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3. โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

อุดหนุนงบประมาณแก่ 
อบต.ลาดหญ้า ตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

40,000 40,000 เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณแก่ อบต.ลาดหญ้า
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวน 40,000 
บาท 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อเป็นการอำนวยการ การ
ประสานงานอปท.ระดับอำเภอ การ
ความช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนกำกับดูแลบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

การสนับสนุน
งบประมาณแก่ อบต.
ลาดหญ้าตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสังคม 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสังคม ตาม
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 

52,128 33,729 เชิงผลผลิต 
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกันสังคม
ในการจ่ายเงินสมทบของพนักงานจ้าง  
 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา 
พนักงาน 
ส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การเสริมสร้างความรู้และ
จิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนใน
ตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช ้และระบบการ
บริหารการจัดการ 
 
 
 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

5. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน ตามพ.ร.บ.
เงินทดแทน พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างทั้งปี  

2,100 2,125 
(โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม 500 บาท) 

เชิงผลผลิต 
จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างทั้งปี 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.เงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

6. เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) ตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

754,508 754,508 เชิงผลผลิต 
จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม
หลักเกณฑ์ 
 เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่สมาชกิสภา 
พนักงาน 
ส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร   
แนวทางการพัฒนาที่ ๓   
การเสริมสร้างความรู้และ
จิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนใน
ตำบล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช ้และระบบการ
บริหารการจัดการ 
 
 
 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

7. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับท้องถิ่น
ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน (สปสช.) 

สนับสนุนงบประมาณ
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ประชาชนในอัตราสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 
 
 
 
 

232,290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169,074 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงผลผลิต 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนในอัตราสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 จำนวน 169,074 บาท   
เชิงผลลัพธ์ 
สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะของหน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 7 โครงการ  1,660,906 1,547,417   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร จำนวน 7 โครงการ 1,660,906 1,547,417   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน (รายหัว) 
ประจำปี 2565) 

จัดสรรสำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี 
 
 

69,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78,200 
(โอนเพิ่ม 8,500 

บาท) 
 

 

เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณให้กับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี 
 เชิงผลลัพธ์ 
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  

จำนวนเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนที่ได้รับ
การจัดสรร 

 2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน ประจำปี 
2565) 

ส่งเสริมอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนอัตรา 
21 บาท/คน จำนวน 
245 วัน 

210,945 209,520 เชิงผลผลิต 
สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. อบต.แก่ง
เสี้ยน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 
จำนวน 245 วัน 
เชิงผลลัพธ์ 
เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
อย่างพอเพียง ส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการ
อย่างถูกต้องตามช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- แผนงาน
การศึกษา 
- งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 
 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน ประจำปี 2565) 
 

จัดสรรสำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
430 บาท/ปี 

17,630 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,320 
 

 
 

 

 

 

เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
 เชิงผลลัพธ์ 
ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามวัย
ของผู้เรียน 

1. ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุน 
 

 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 
2565) 

จัดสรรสำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
300 บาท/ปี 
 

12,300 7,200 เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน 

 
 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน ประจำปี 2565) 

จัดสรรสำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
200 บาท/ปี 
 

8,200 4,800 
 

 

 

 

 

เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
 เชิงผลลัพธ์ 
ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามวัย
ของผู้เรียน 

1. ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน ประจำปี 
2565) 

จัดสรรสำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
200 บาท/ปี 
 
 

8,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,800 
 

 

เชิงผลผลิต 
อุดหนุนงบประมาณให้กับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี 
 เชิงผลลัพธ์ 
ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และได้มาตรฐาน
การเรียนรู้ตรงตามวัยของผู้เรียน 

1. ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน 

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ประจำปี 2565) 

สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดสพฐ. ใน
เขตพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
คือ โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน 

995,400 1,043,574 
(โอนเพิ่ม 55,000 

บาท) 
 

เชิงผลผลิต 
สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. 
ในเขตพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน 1 
โรงเรียน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน 
เชิงผลลัพธ์ 
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
อย่างพอเพียง ส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการ
อย่างถูกต้องตามช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

รวม 7 โครงการ  1,322,375 1,358,414   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 7 โครงการ 1,322,375 1,358,414   
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  2.10 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
     

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ 
การพัฒนาคน  ชุมชน 
และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  
 
 

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปี
ใหม่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
จำนวน 1 จุด 

20,000 740 เชิงผลผลิต 
1. จุดบริการประชาชน 
2. จัดตั้งจุดตรวจ,สิ่งผิดกฎหมาย 
3. ชุดปฐมพยาบาล,รถฉุกเฉิน 
4. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มีจุด
พักรถในการเดินทาง 
2. หากมีอุบัติเหตุทางถนน ได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
3. ให้ประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี่ 
4. ระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมาก
ขึ้น ไม่ประมาท 
 

1. การจัดตั้งจุด
ให้บริการประชาชน 
2. จำนวนประชาชนที่
เข้ามารับบริการ 

 
 
 
 
 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน       40 
 



 

  
     

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ 
การพัฒนาคน  ชุมชน 
และสังคม ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  
 
 

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์พ.ศ. 
2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล
สงกรานตร์่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นที่อบต.แก่ง
เสี้ยน จำนวน 1 จุด 

4,260 1,470 เชิงผลผลิต 
1. จุดบริการประชาชน 
2. จัดตั้งจุดตรวจ,สิ่งผิดกฎหมาย 
3. ชุดปฐมพยาบาล,รถฉุกเฉิน 
4. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มีจุด
พักรถในการเดินทาง 
2. หากมีอุบัติเหตุทางถนน ได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
3. ให้ประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี่ 
4. ระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมาก
ขึ้น ไม่ประมาท 
 

1. การจัดตั้งจุด
ให้บริการประชาชน 
2. จำนวนประชาชนที่
เข้ามารับบริการ 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 โครงการ  24,260 2,210   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 2 โครงการ 24,260 2,210   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 
1.00 เมตร บริเวณ
ซอยหลังโรงเรียน
หนองปลวก หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
 
 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.00 
เมตร บริเวณซอยหลัง
โรงเรียนหนองปลวก หมู่ที่ 
6 บ้านตรอกมะตูม  
 

33,000 32,000 เชิงผลผลิต 
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 1.00 เมตร บริเวณ
ซอยหลังโรงเรียนหนองปลวก หมู่
ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเส้นทางดังกล่าวและ
ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำ 
 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 1 แห่ง 

2. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 
1.00 เมตร บริเวณ
สายบ้านหนองจอก – 
หนองบัว หมู่ที่ 5
บ้านหนองจอก  
 
 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.00 
เมตร บริเวณสายบ้าน
หนองจอก – หนองบัว หมู่
ที่ 5บ้านหนองจอก  
 

73,500 72,000 เชิงผลผลิต 
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 1.00 เมตร บริเวณ
สายบ้านหนองจอก – หนองบัว 
หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเส้นทางดังกล่าวและ
ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำ 
 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

3. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหอถังบ้านนาย
วัลลพ แป้นเขียว หมู่
ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน  
 
 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้าน
นายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน  
 

75,000 73,000 เชิงผลผลิต 
ปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ ้าน
บริเวณหอถังบ้านนายวัลลพ แป้น
เขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณหอถัง
บ้านนายวัลลพ แป้น
เขียว จำนวน 1 แห่ง 

4. โครงการเป่าล้าง
บ่อน้ำบาดาลประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 
 

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
 

15,000 13,000 เชิงผลผลิต 
เป ่าล ้างบ ่อน ้ ำบาดาลประจำ
หมู่บ้าน หมู ่ที ่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ประจำหมู่บ้าน หมู่ทื่ 4
จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

5. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูรั้วและ
ประตูภายในอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน  
 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ประตูรั้วและประตูภายใน
อาคารอบต.แก่งเสี้ยน 

56,500 56,000 เชิงผลผลิต 
ปรับปรุงและซ่อมแซมประตูรั้ว
และประตูภายในอาคารสนง.อบต.
แก่งเสี้ยน จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
อาคารสถานที่ของราชการได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ปรตูรั้วและประตูภายใน
อาคารของอบต.แก่ง
เสี้ยนได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

         
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 โครงการ  253,000 246,000   

รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน 5 โครงการ 253,000 246,000   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตามที่โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที ่๑ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

การให้ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาหรือ
การให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึง
เป็นผู้ยากจนหรือ
ด้อยโอกาสกลุ่มรอบ
ต่อระหว่างชั้น 

ให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนหรือนักศึกษาผู้
ยากจนหรือด้อยโอกาสใน
พื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 

70,000 55,810 เชิงผลผลิต 
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาผู ้ยากจนหรือด้อย
โอกาสในพื ้นที ่อบต.แก ่งเส ี ้ยน 
จำนวน  26 ราย 
เชิงผลลัพธ์ 
ช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ยากจนหรือด้อยโอกาสในพื้นที่
อบต.แก่งเสี้ยน สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

จำนวนนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ยากจนหรือ
ด้อยโอกาสในพื้นที่อบต.
แก่งเสี้ยนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

 รวมแผนงานการศึกษา 1 โครงการ  70,000 55,810   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ 70,000 55,810   
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2.11 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่อนุมัติเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบ้านนายมนต์
ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 
5 บ้านหนองจอก 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณบ้านนาย
มนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 
5 บ้านหนองจอก 
 
 

 

 

 

437,000 436,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้าน
นายมนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขน้ำประปาให้
มีคุณภาพ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำและ
จ่ายน้ำประปา บริเวณ
บ้านนายมนต์ฒิชัย ทอง
เจริญ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 
แห่ง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 
เมตร บริเวณซอย
บ้านนายแบน 
ระเบียบ (ซักรีด) หมู่
ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร บริเวณ
ซอยบ้านนายแบน ระเบียบ 
(ซักรีด) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 

499,000 498,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 
เมตร บริเวณซอยบ้านนายแบน 
ระเบียบ (ซักรีด) หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรเส้นทาง
ดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตามที่อนุมัติเงินสะสม 
จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

3. โครงการติดตั้งชุด
เสาไฟถนนปรับความ
สูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณ
พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน (โครงการไฟฟ้า
ส่องสว่าง บัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 
2564 (รหัส : 
07020022)) 

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ
ความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 
2564 (รหัส : 
07020022) หมู่ที่  
4 ,5,6 จำนวน 93 ชุด 
 
 

6,510,000 6,500,000 เชิงผลผลิต 
ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูง
ได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564  
(รหัส : 07020022) หมู่ที่  
4,5,6 จำนวน 93 ชุด 
เชิงผลลัพธ์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในกร
สัญจรช่วงเวลากลางคืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ
ความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 
2564  
(รหัส : 07020022) 
หมู่ที่  
4,5,6 จำนวน 93 ชุด 
 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 โครงการ  7,466,000 7,434,000   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน 3 โครงการ 7,466,000 7,434,000   

 
 
สรุปการใช้งบประมาณ ตามงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

 การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินอนุมัติ 7,466,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย
จริงจำนวน  7,434,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของการใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือตามอนุมัติ 32,000 บาท 
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2.12 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 
 

 

 

 

476,000 475,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน จำนวน 1 เส้น 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางทองเหมาะ 
เฉยศรีเพชร (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาง
ทองเหมาะ เฉยศรีเพชร 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม 

493,000 490,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางทองเหมาะ 
เฉยศรีเพชร (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม จำนวน 1 เส้น 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรเส้นทาง
ดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

3. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และท่อเหลี่ยม
ชนิดหลายช่อง 
บริเวณสายบ้านตรอก
มะตูม – หนองปลวก
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม
ชนิดหลายช่อง บริเวณสาย
บ้านตรอกมะตูม – หนอง
ปลวกหมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม 

 

 

 

500,000 429,000 เชิงผลผลิต 
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่อง 
บริเวณสายบ้านตรอกมะตูม – 
หนองปลวกหมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม จำนวน 1 เส้น 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรเส้นทาง
ดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

4. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 

500,000 499,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน จำนวน 1 แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขน้ำประปาให้
มีคุณภาพ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำและ
จ่ายน้ำประปา บริเวณ
เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

5. โครงการเจาะบ่อ
น้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

 

 

322,000 160,500 เชิงผลผลิต 
เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว 
บริเวณบ้านนายจักกฤษ          
ช่อพะยอม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก จำนวน 1 แห่ง 
 เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 
4 นิ้ว บริเวณบ้าน 
นายจักกฤษ   ช่อพะยอม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
จำนวน 1 แห่ง 
 

6. โครงการเจาะบ่อ
น้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถัง
ประปาพื้นผิว หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถังประปา
พื้นผิว หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง 

215,000 211,000 เชิงผลผลิต 
เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว 
บริเวณหอถังประปาพื้นผิว หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอพอง จำนวน 1 
แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว  

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 
4 นิ้ว บริเวณหอถัง
ประปาพื้นผิว หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน 

ตามที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

7. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก  

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

500,000 499,000 เชิงผลผลิต 
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้าน
นายจักกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก จำนวน 1 แห่ง 
 เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำและ
จ่ายน้ำประปา บริเวณ
บ้านนายจักกฤษ ช่อ
พยอม หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก จำนวน 1 
แห่ง 
 

8. โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 

200,000 199,900 เชิงผลผลิต 
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน จำนวน 1 
แห่ง 
เชิงผลลัพธ์ 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว  

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน จำนวน 
1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/งาน โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ตามที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การ
จัดหาบริการพื้นฐานที่
จำเป็นแกก่ารดำเนินชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

9. โครงการงานไฟฟ้า
ส่องสว่าง ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ชนิดติดตั้ง
บนเสาไฟ บริเวณ
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 
5 บ้านหนองจอก  

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านหนองจอก หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 

104,500 103,000 เชิงผลผลิต 
งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งโคมไฟ
ถนน LED 100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสา
ไฟ บริเวณบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก จำนวน 1 แห่ง 
 เชิงผลลัพธ์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในกร
สัญจรช่วงเวลากลางคืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง 
ติดตั้งโคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดตั้งบนเสาไฟ บริเวณ
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก จำนวน 
1 แห่ง 
 

10. โครงการงาน
ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 

495,000 492,000 เชิงผลผลิต 
งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งโคมไฟ
ถนน LED 100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสา
ไฟ บริเวณบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอพอง จำนวน 1 
แห่ง 
 เชิงผลลัพธ์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในกร
สัญจรช่วงเวลากลางคืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง 
ติดตั้งโคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดตั้งบนเสาไฟ บริเวณ
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอพอง 
จำนวน 1 แห่ง 
 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 โครงการ  3,805,500 3,558,400   
รวมยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน 10 โครงการ 3,805,500 3,558,400   
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สรุปการใช้งบประมาณ ตามงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินอนุมัติ 3,805,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่ายจริงจำนวน  3,558,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 ของการใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือตามอนุมัติ 247,100 บาท 
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2.13 ผลของการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารทัว่ไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

สำนักปลัด 

2 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารทัว่ไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 2 
เครื่อง 

60,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 
เครื่อง 

สำนักปลัด 

3 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 
เครื่อง 

30,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง 

กองคลัง 

4 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

กองคลัง 

5 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเส้ียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 
เครื่อง 

30,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง 

สำนักปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเส้ียน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

สำนักปลัด 

7 - แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานเทศกิจ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการป้องกัน
รักษาความปลอดภยั
สถานที่สาธารณะ
ส่วนรวมหมู่ที่ 7 บ้านทา่
ดินสอพอง 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดประจำ
หมู่บ้านหมู่ที ่7 บา้นท่า
ดินสอพอง 

288,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิดประจำ
หมู่บ้านหมู่ที ่7 บา้นท่าดินสอ
พอง 

สำนักปลัด 

8 - แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการป้องกัน
รักษาความปลอดภยัหมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป
และงานอื่นๆ จำนวน 9 ชุด 
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จำนวน 1 ชุด 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จำนวน 2 ชุด 

216,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิดประจำ
หมู่บ้านหมู่ที ่4 บา้นหนองสอง
ตอน 

สำนักปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

9 - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการป้องกัน
รักษาความปลอดภยัหมู่ที่ 
5 บ้านหนองจอก 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
จำนวน 7 ชุด 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 

147,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิดประจำ
หมู่บ้านหมู่ที ่5 บา้นหนองจอก 

สำนักปลัด 

10 - แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง 

สำนักปลัด 

11 - แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

7,500 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง 

สำนักปลัด 

12 - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง 

กองช่าง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

13 - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเส้ียน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 
 

6,300 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 
เครื่อง 
 

กองช่าง 

14 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 0.00 ไม่ได้ดำเนินการจัดซ้ือ กองคลัง 

15 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเล่ือน
ขาเหล็กพนกัพิงสูง 

4,900 เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเล่ือนขา
เหล็กพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว 

กองคลัง 

16 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด
ตรง จำนวน 1 เครื่อง 

0.00 ไม่ได้ดำเนินการจัดซ้ือ กองคลัง 

17 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ของกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

ตู้เก็บเอกสาร 16,500 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู ้ กองคลัง 

18 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเส้ียน 

เก้าอี้ปฏบิัติงาน 2,500 เก้าอี้ปฏบิัติงาน จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

19 - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเส้ียน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 6,500 โต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด 

20 - แผนงานการศึกษา 
- งานระดับกอ่นวยัเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศพด. องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเส้ียน 

เก้าอี้ปฏบิัติงาน 9,600 เก้าอี้ปฏบิัติงาน จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด 

21 - แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เก้าอี้ปฏบิัติงาน  2,500 เก้าอี้ปฏบิัติงาน จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด 

22 - แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 6,500 โต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด 

23 - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เก้าอี้สำนักงาน 4,000 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว กองช่าง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 16,500 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
จำนวน 3 ตู ้

กองช่าง 

25 - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- งานสวนสาธารณะ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จำนวน 3 เครื่อง 

กองช่าง 

26 - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จำนวน 1 คัน 

0.00 กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
จำนวน 715,000 บาท 

กองช่าง 

27 - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสรา้ง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แก่งเส้ียน 

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอ
ลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด
6 ล้อ จำนวน 1 คัน 

0.00 ไม่ได้ดำเนินการจัดซ้ือ กองช่าง 

รวม 27 รายการ 965,300   
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สรุปผลของการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
1. จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 965,300 บาท 
2. จัดซื้อจริงจำนวน 23 รายการ งบประมาณที่จัดซื้อจริงจำนวน 965,300 บาท 
3. ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดซื้อจำนวน 3 รายการ งบประมาณ 2,333,500 บาท 
4. ครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 1 รายการ งบประมาณ 715,000 บาท 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 
 

แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการ

ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

1. โครงการป้องกันและ         
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

 อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการ 
ปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 สำหรับดำเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด             
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
 
 
 

        100.00 
 
 

60,000 60,000 100.00 อุดหนุนงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่นใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมายเพื่อลด
จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

1. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีน 
และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน 
สุนัขและแมวที่ได้จากการ 
สำรวจจำนวน 2,666 ตัว  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข 
บ้า ฯ 

100.00 75,000 93,310 
(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติมจำนวน 
24,000 บาท) 

124.41 สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

2. โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
สุนัขและแมว ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สุนัข
และแมว ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จำนวน  
4 หมู่บ้าน 

100.00 20,000 7,998 39.99 1. สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและขึ้น 
ทะเบียน 
2. สุนัขและแมวได้รับการควบคุมส่งผลดีต่อ
ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

1. โครงการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด 
กาญจนบุรี ประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

อุดหนุนงบประมาณ
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 
เหล่ากาชาดจังหวัด 
กาญจนบุรี 

อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
ในการดำเนินงานตามภารกิจ
เหลา่กาชาด จำนวน 5,000 
บาท 

       100.00   5,000   5,000   100.00 ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้รับ 
การช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุในเขตอบต. 
แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจำนวน  
4 หมู่บ้าน 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และขึ้น
ทะเบียนกับอบต.แก่งเสี้ยน 
ตามเกณฑ์อายุ 
 

100.00 9,500,000 6,593,200 69.40 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐและคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

2.เบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

ผู้พิการในเขตอบต. 
แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจำนวน  
4 หมู่บ้าน 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
ที่ขึ้นทะเบียนกับอบต. 
แก่งเสี้ยน 

100.00 2,400,000 1,685,400 70.23 ผู้พิการได้รับการดูแลจากภาครัฐและมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตอบต. 
แก่งเสี้ยนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจำนวน  
4 หมู่บ้าน 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับทาง
อบต.แก่งเสี้ยน 

100.00 100,000 54,000 54.00 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลจากภาครัฐและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

4. เงินสำรองจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 
สาธารณภัยด้านต่างๆใน
เบื้องต้น หรือบรรเทา 
ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

แก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
หรือกรณีป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

100.00 200,000 380,583.60 
(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม 
199,913 บาท) 

190.29 สาธารณภัยได้รับการแก้ไข ป้องกัน ลดความ
เสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

5. เงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

 จ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ตามพรบ.เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี 

100.00  2,125  ดำเนินการตามพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

6. เงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

 จ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม 
พระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

100.00  754,508  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

7. เงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ระดับท้องถิ่นใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน (สปสช.) 

เพื่อพัฒนางานกองทุนใน
ระบบบริหารต่างๆใน
กองทุนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประชาชนในอัตรา
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 จำนวน 169,074 
บาท 

100.00 90,000 169,074 187.86 สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของ 
หน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

8. เงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สังคม 

 จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสังคม ตาม
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

100.00  33,729  ดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกันสังคมในการจ่ายเงิน 
สมทบของพนักงานจ้าง 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยนและนายก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 

ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยนและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

100.00 459,545 437,059 95.11 ได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนตาม
สัดส่วน 

2. โครงการ
ฝึกอบรมกรรมการ
ประจำหน่วย
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ความรู้และเตรียม
ความพร้อมสำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้งของ
อบต.แก่งเสี้ยน 

ดำเนินการฝึกอบรม
กรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง 

100.00 120,335 110,922 92.18 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย เกิดความ
ถูกต้องในกระบวนการ และดำเนินการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 

เพื่อดำเนินการตาม 
ประกาศของกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานแจ้งองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่หรือประสาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ในการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชน 
 

อุดหนุนงบประมาณแก่ 
อบต.ลาดหญ้า ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 
จำนวน 40,000 บาท 

100.00 40,000 40,000 100.00 เพื่ออำนวยการ การประสานงานอปท.ระดับ 
อำเภอ การช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน
กำกับดูแลบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

1. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริมค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน (รายหัว) 
ประจำปี 2565) 

ค่าการจัดการเรียนการ 
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี 

100.00 102,000 78,200 76.67 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

2. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 
ประจำปี 2565) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 

สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตรามื้อ
ละ 20 บาทต่อคน จำนวน 
245 วัน 

100 300,000 209,520 69.84 เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณ 
ภาพตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียง ส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาการอย่างถูกต้องตามช่วงวัย 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

3. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน ประจำปี 
2565) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี 

100.00 18,000 10,320 57.33 ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามวัย
ของผู้เรียน 

4. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน ประจำปี 
2565) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ 
นักเรียนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี 

100.00 13,000 7,200 55.38 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียวทาง
การศึกษา 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

5. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุน
ค่าหนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 
ประจำปี 2565) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ 
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี 

100.00 9,000 4,800 53.33 ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามวัย 
ของผู้เรียน 

6. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 
ประจำปี 2565) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 

100.00 9,000 4,800 53.33 ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามวัย 
ของผู้เรียน 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

7. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
ประจำปี 2565) 
 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 –  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหนองสอง 
ตอนจำนวน 2 ภาคเรียน 

สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต
พื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
จำนวน 1 โรงเรียน อัตรา
มื้อละ 21 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน 

100.00 1,100,000 1,043,574 94.87 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
ตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียง ส่งเสริมความ 
เท่าเทียมทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการ 
อย่างถูกต้องตามช่วงวัย 
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3.2 โครงการตามงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
 

แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2565  
 

ตั้งจุดบริการ/ด่านตรวจ
ร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จำนวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปี
ใหม่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
จำนวน 1 จุด 
 

100.00 
 

 

 

 

20,000 740 3.70 1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มีจุดพักรถในการ
เดินทาง 
2. หากมีอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที 
3. ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การขับขี่ 
4. ระมัดระว ังในการขับข ี ่ เพ ิ ่มมากขึ ้น ไม่
ประมาท 
 

2. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 
2565  
 

ตั้งจุดบริการ/ด่านตรวจ
ร่วมช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
จำนวน 1 แห่ง 
 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นที่อบต.แก่ง
เสี้ยน จำนวน 1 จุด 

100.00 20,000 1,470 7.35 1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มีจุดพักรถในการ
เดินทาง 
2. หากมีอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที 
3. ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การขับขี่ 
4. ระมัดระว ังในการขับข ี ่ เพ ิ ่มมากขึ ้น ไม่
ประมาท 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 
1.00 เมตร บริเวณ
ซอยหลังโรงเรียน
หนองปลวก หมู่ที่ 
6 บ้านตรอกมะตูม  
 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.00 เมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียด
ของอบต.แก่งเสี้ยน 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.00 
เมตร บริเวณซอยหลัง
โรงเรียนหนองปลวก หมู่ที่ 
6 บ้านตรอกมะตูม  
 

100.00 28,000 32,000 114.29 ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าวและลดปัญหาการท่วมขังของ
น้ำ 
 

2. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 
1.00 เมตร บริเวณ
สายบ้านหนองจอก 
– หนองบัว หมู่ที่ 5
บ้านหนองจอก  
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7.50 
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต.
แก่งเสี้ยน 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.00 
เมตร บริเวณสายบ้าน
หนองจอก – หนองบัว หมู่
ที่ 5บ้านหนองจอก  
 

100.00 70,000 72,000 102.86 ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าวและลดปัญหาการท่วมขังของ
น้ำ 
 

3. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหอถังบ้าน
นายวัลลพ แป้น
เขียว หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  
 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต.
แก่งเสี้ยน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้าน
นายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน  
 

100.00 100,000 73,000 73.00 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

4. โครงการเป่าล้าง
บ่อน้ำบาดาลประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
 

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
 

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
 

100.00 100,000 13,000 13.00 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 

5. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูรั้วและประตู
ภายในอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน  
 

 ปร ับปร ุ งและซ ่อมแซม
ประตูรั้วและประตูภายใน
อาคารสนง.อบต.แก่งเสี ้ยน 
จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00  56,000  อาคารสถานที่ของราชการได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 

- แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

1. การให้
ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา
หรือการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียน
ซ่ึงเป็นผู้ยากจน
หรือด้อยโอกาส
กลุ่มรอยต่อ
ระหว่างชั้น 

 มอบทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนหรือนักศึกษาผู้
ยากจนหรือด้อยโอกาสใน
พ ื ้ นท ี ่ อบต.แก ่ งเส ี ้ ยน 
จำนวน  26 ราย 
 

100.00  55,810  ช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ยากจนหรือ
ด้อยโอกาสในพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน สร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

 
 
 
 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน       72 
 



 

3.3 โครงการตามงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบ้านนาย
มนต์ฒิชัย ทอง
เจริญ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำและ
จ่ายน้ำประปา ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณบ้านนาย
มนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 
5 บ้านหนองจอก จำนวน 
1 แห่ง 
 

100.00 500,000 436,000 87.20 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 
รวมทั้งแก้ไขน้ำประปาให้มีคุณภาพ 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 
เมตร บริเวณซอย
บ้านนายแบน 
ระเบียบ (ซักรีด) 
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
และขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 125 เมตร หนา  
0.15 เมตร ระยะทาง 
รวม 220 เมตร หรือพื้นที่ 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,005 ตารางเมตร ตาม 
แบบรูปและรายการ 
ละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร บริเวณ
ซอยบ้านนายแบน ระเบียบ 
(ซักรีด) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 497,000 498,000 100.20 1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ
สัญจรเส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้า
เกษตร 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

3. โครงการติดตั้ง
ชุดเสาไฟถนนปรับ
ความสูงได้ด้วย
เฟืองสะพานพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณพื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน 
(โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่าง บัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม 
พฤศจิกายน 2564  
(รหัส : 
07020022)) 

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ
ความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ
ความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับ
เพิ่มเติม พฤศจิกายน 
2564  
(รหัส : 07020022)  
หมู่ที่ 4,5,6 จำนวน 93 
ชุด 
 

100.00 9,940,000 6,500,000 65.39 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
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3.4 โครงการ ตามงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปงีบประมาณ 2565 
 

แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ
อบต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 
จำนวน 1 เส้น 
 

100.00 477,000 475,000 99.58 ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าว 
 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย
บ้านนางทองเหมาะ 
เฉยศรีเพชร (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,040 ตารางเมตร ตาม 
แบบรูปและรายการ 
ละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาง
ทองเหมาะ เฉยศรีเพชร 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม จำนวน 1 เส้น 
 

100.00 497,000 490,000 98.59 1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ
สัญจรเส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้า
เกษตร 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

3. โครงการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และท่อ
เหลี่ยมชนิดหลาย
ช่อง บริเวณสาย
บ้านตรอกมะตูม – 
หนองปลวกหมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและท่อ
เหลี่ยมชนิดหลายช่อง 
ขนาดกว้างข้างละ 6 
เมตร ยาวข้างละ 12 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 144 ตาราง
เมตร ท่อเหลี่ยมขนาด
กว้าง 1.50 เมตร สูง 
1.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
จำนวน 4 ช่องทาง ตาม
แบบรูปและรายละเอียด
ของอบต.แก่งเสี้ยน 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม
ชนิดหลายช่อง บริเวณสาย
บ้านตรอกมะตูม – หนอง
ปลวกหมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม จำนวน 1 เส้น 
 

100.00 435,000 429,000 98.62 1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ
สัญจรเส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้า
เกษตร 

4. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปาตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 500,000 499,000 99.80 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

5. โครงการเจาะบ่อ
น้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด  
4 นิ้ว ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ  ช่อพะยอม  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 250,000 160,500 62.40 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 

6. โครงการเจาะบ่อ
น้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถัง
ประปาพื้นผิว หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอ
พอง 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด  
4 นิ้ว ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถังประปา
พื้นผิว หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 300,000 211,000 70.33 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 

7. โครงการก่อสร้าง
หอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปาตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและจ่าย
น้ำประปา บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก จำนวน 1 
แห่ง 
 

100.00 500,000 499,000 99.80 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 
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แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ตามแผนพัฒนา     ดำเนินการจริง ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ร้อยละ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- งานก่อสร้าง 

8. โครงการขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้านตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 200,000 199,900 99.95 ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว 

9. โครงการงาน
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ติดตั้งโคมไฟถนน 
LED 100 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ชนิดติดตั้งบน
เสาไฟ บริเวณบ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

ติดตั้งโคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านหนองจอก หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 
จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 490,000 103,000 21.02 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 

 10. โครงการงาน
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ติดตั้งโคมไฟถนน 
LED 100 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ชนิดติดตั้งบน
เสาไฟ บริเวณบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอ
พอง 

ติดตั้งโคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของอบต. 
แก่งเสี้ยน 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
จำนวน 1 แห่ง 
 

100.00 490,000 492,000 100.41 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
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4. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

- อุดหนุนงบประมาณแก่ที่
ทำการปกครองอำเภอ
เม ืองกาญจนบุร ี ในการ
ป้องก ัน แก ้ไขปัญหายา
เสพติด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ดำเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ลดการระบาดของยาเสพติด 
2. จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 
 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ประจำปี 2565 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียน 
(สุนัขและแมว) ได้รับการฉีด
วัคซีนจำนวน 2,666 ตัว 

สัตว์ที่ได้รับการสำรวจและขึ้น
ทะเบียน (สุนัขและแมว) 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าจำนวน  
2,666 ตัว 

สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบล 
แก่งเสี้ยน 

3  โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ 
 ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ 
 ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ 
 สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา  
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม 
 พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   
ประจำปี 2565 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

จ ้ างเหมาในการสำรวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ (สุนัข/แมว) ประจำปี 
2565 ในพื้นที่ตำบล 
แก่งเสี้ยน 

สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) ปี 
2565 จำนวนสำรวจและขึ้น
ทะเบียนทั้งสิ้น 2,666 ตัว  

1. สุนัขและแมวได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียน 
2. สุนัขและแมวได้รับการ
ควบคุม ส่งผลดีต่อประชาชนใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

4  โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อ ุดหน ุนงบประมาณแก่
สำน ักงานเหล ่ ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีในการ
ดำเนินงานตามภารกิจเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

อุดหนุนงบประมาณแก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรีในการดำเนินงาน
ตามภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 
5,000 บาท 

ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ ใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน ได้รับการช่วยเหลือ 
จากเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการใน

ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงินที่
ได้รับการจัดสรรอุดหนุนตาม
จำนวนและเกณฑ์ของ
ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบยีน 

ผู้สูงอายุได้รับการจัดสรร
เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์อายุ
ครบตามจำนวนที่มาขึ้น
ทะเบียน 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป และขึ้น
ทะเบียนกับอบต.แก่งเส ี ้ยน 
ตามเกณฑ์อายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6 เบี้ยยังชีพคนพิการ ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงินที่
ได้รับการจัดสรรอุดหนุนตาม
จำนวนของผู้พิการที่มาขึ้น
ทะเบียน 

ผู้พิการได้รับการจัดสรร
เบี้ยยังชีพครบตามจำนวน
ที่มาขึ้นทะเบียน 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่
ขึ้นทะเบียนกับอบต.แก่งเสี้ยน 

ผู้พิการได้รับการดูแลจากภาครัฐ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงินที่
ได้รับการจัดสรรอุดหนุนตาม
จำนวนของผู้ป่วยที่มาขึ้น
ทะเบียน 

ผู้ป่วยได้รับการจัดสรรเบี้ย
ยังชีพครบตามจำนวนที่มา
ขึ้นทะเบียน 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
ที ่ข ึ ้นทะเบียนกับทางอบต. 
แก่งเสี้ยน 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

8 เงินสำรองจ่าย ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

แก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
หรือกรณีป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้รับการแก้ไขหรือป้องกัน 

สาธารณภัยได ้ร ับการแก ้ ไข 
ป้องกัน ลดความเสียหายหรือ
ผ ลก ร ะ ท บ ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น กั บ
ประชาชน 
 

9 ค่าใช ้จ ่ายในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ตาม
ระเบียบและห้วงเวลา
กำหนด 

ได้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยนตามสัดส่วน 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แก ่งเส ี ้ ยนเป ็นไปด ้วยความ
เรียบร้อย 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
10 โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้ง 
ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ดำเนินการฝึกอบรม
กรรมการประจำหนว่ย
เลือกตั้ง 

กระบวนการเลือกตั้งในหนว่ย
เลือกตั ้งมีความถูกต้องตาม
ระเบียบกำหนด 

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย 
เกิดความถูกต้องในกระบวนการ 
และดำเนินการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
 

11 โครงการขอรับเง ินอ ุดหนุนศ ูนย์
ปฏิบ ัต ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณแก่ 
อบต.ลาดหญ้าตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ จำนวน 
40,000 บาท 
 

การสนับสนุนงบประมาณแก่ 
อบต.ลาดหญ้าตามโครงการ
ขอร ับเง ิ นอ ุ ดหน ุ นศ ู นย์
ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ร ่ วม ในก าร
ช ่ วยเหล ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

เพื่อเป็นการอำนวยการ การ
ประสานงานอปท.ระดับอำเภอ 
การความช่วยเหลือประชาชน 
ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแล
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

จ ่ า ย เ ง ิ น สม ท บ ก อ งทุ น
ประกันสังคมตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด 

เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.
ประกันสังคมในการจ่ายเงิน
สมทบของพนักงานจ้าง  
 

13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

จ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้ง
ปี 

จ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2561  
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
14 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

จ ่ า ย เ ง ิ น สม ท บ ก อ งทุ น
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ ่น (ก.บ.ท.) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

เพื่อดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

15 เง ินสมทบกองท ุนหล ักประกัน
สุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ ่นใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เสี้ยน (สปสช.) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประชาชนในอัตรา
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 จำนวน 169,074 
บาท   
 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะของหน่วยบริการ 
สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรม
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นที่ 
 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (รายหัว) 
ประจำปี 2565) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี 
 

จำนวนเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี ้ยนที ่ได้รับ
การจัดสรร 

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการ
บร ิหารสถานศ ึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเสี้ยน ประจำปี 2565) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด. อบต.แก่ง
เสี้ยน อัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน จำนวน 245 วัน 
 

ส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยนอัตรา 21 
บาท/คน จำนวน 245 วัน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพตาม
หลักโภชนาการอย่างพอเพียง 
ส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาการอย่างถูกต้องตามช่วง
วัย 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 
2565) 
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี 
 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรง
ตามวัยของผู้เรียน 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการ
บร ิหารสถานศ ึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าเครื ่องแบบนักเร ียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส ่วนตำบลแก ่งเส ี ้ ยน ประจำปี  
2565) 
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี 
 

จัดสรรสำหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี 
 

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
สร้างความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 2565) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรง
ตามวัยของผู้เรียน 

21 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการ
บร ิหารสถานศ ึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 2565) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ทำให้เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และได้มาตรฐานการเรียนรู้ตรง
ตามวัยของผู้เรียน 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)ประจำปี 2565) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ใน
เขตพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
จำนวน 1 โรงเรียน อัตรา
มื้อละ 21 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน 

นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางว ันที ่ม ีค ุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพตามหลัก
โภชนาการอย่างพอเพียง 
ส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาการอย่างถูกต้องตามช่วง
วัย 

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช ่วงเทศกาลป ีใหม ่ พ.ศ. 
2565 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปี
ใหม่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
จำนวน 1 จุด 

1. จุดบริการประชาชน 
2. จัดตั้งจุดตรวจ,สิ่งผิด
กฎหมาย 
3. ชุดปฐมพยาบาล,รถฉุกเฉิน 
4. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุด
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
 

1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มี
จุดพักรถในการเดินทาง 
2. หากม ีอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน 
ได ้ ร ั บความช ่ วย เหล ื อ ได้
ทันท่วงที 
3. ให ้ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ 
4. ระมัดระวังในการขับขี ่เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ประมาท 

24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2565  
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นที่อบต.แก่ง
เสี้ยน จำนวน 1 จุด 

1. จุดบริการประชาชน 
2. จัดตั้งจุดตรวจ,สิ่งผิด
กฎหมาย 
3. ชุดปฐมพยาบาล,รถฉุกเฉิน 
4. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุด
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
 

1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้มี
จุดพักรถในการเดินทาง 
2. หากม ีอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน 
ได ้ ร ั บความช ่ วย เห ล ื อ ได้
ทันท่วงที 
3. ให ้ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ 
4. ระมัดระวังในการขับขี ่เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ประมาท 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
25 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด 1.00 เมตร 
บริเวณซอยหลังโรงเรียนหนองปลวก 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสร ิมเหล ็กขนาด 1.00 
เมตร บร ิ เวณซอยหลั ง
โรงเรียนหนองปลวก หมู่ที่ 
6 จำนวน 1 แห่ง 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กจำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าวและลดปัญหา
การท่วมขังของน้ำ 
 

26 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.00 เมตร 
บริเวณสายบ้านหนองจอก – หนอง
บัว หมู่ที่ 5บ้านหนองจอก  
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสร ิมเหล ็กขนาด 1.00 
เมตร บร ิ เวณสายบ ้ าน
หนองจอก – หนองบัว หมู่
ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กจำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าวและลดปัญหา
การท่วมขังของน้ำ 
 

27 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนาย
วัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน  
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

ปร ับปร ุ งระบบประปา
หมู่บ้านบริเวณหอถังบ้าน
นายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 
4 บ ้ านหนองสองตอน 
จำนวน 1 แห่ง 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหอถังบ้านนายวัลลพ 
แป้นเขียว จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

28 โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

เป ่ าล ้ างบ ่ อน ้ ำบาดาล
ประจำหมู ่บ ้าน หมู ่ท ี ่  4 
บ้านหนองสองตอน จำนวน 
1 แห่ง 
 

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลประจำ
หมู ่บ ้าน หมู ่ทื ่ 4จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว

และประตูภายในอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

ปร ับปร ุ งและซ ่อมแซม
ประตูรั้วและประตูภายใน
อาคารสนง.อบต.แก่งเสี ้ยน 
จำนวน 1 แห่ง 
 

ประตูร ั ้วและประตูภายใน
อาคารของอบต.แก่งเส ี ้ยน
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารสถานที่ของราชการได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

30 กา ร ให ้ ท ุ นกา รศ ึ กษาสำหรับ
น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ร ื อ ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน
หร ื อด ้ อย โอกาสกล ุ ่ ม รอบต่อ
ระหว่างชั้น 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

มอบทุนการศึกษาสำหรับ
นักเร ียนหรือนักศึกษาผู้
ยากจนหรือด้อยโอกาสใน
พ ื ้ นท ี ่ อบต.แก ่ ง เส ี ้ ยน 
จำนวน  26 ราย 
 

ให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนหรือนักศึกษาผู้
ยากจนหรือด้อยโอกาสใน
พื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 

ช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา
ท ี ่ยากจนหร ือด ้อยโอกาสใน
พ ื ้นท ี ่อบต.แก ่งเส ี ้ยน สร ้าง
โอกาสทางการศึกษา 

31 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านนาย
มนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงิน
สะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณเงิน
สะสม 

มีสถานที่และแหล่งเก็บกัก
น้ำ พร้อมทั้งระบบกระจาย
น้ำ ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภคบริโภคใน
พื้นที่ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน ้ำและจ ่ายน ้ำประปา 
บริเวณบ้านนายมนต์ฒิชัย 
ทองเจริญ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขน้ำประปา
ให้มีคุณภาพ 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 เมตร บริเวณซอยบ้านนาย
แบน ระเบียบ (ซักรีด) หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน 
 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงิน
สะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณเงิน
สะสม 

ถนนได้รับการพัฒนาจาก
ถ น น ล ู ก ร ั ง เ ป ็ น ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบระบายน้ำ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร บริเวณ
ซอยบ้านนายแบน ระเบียบ 
(ซักรีด) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน จำนวน 1 แห่ง 
 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การขนส่งสินค้าเกษตร 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
33 โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ

ความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
(โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง บัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤศจิกายน 2564 (รหัส : 
07020022)) 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงิน
สะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณเงิน
สะสม 

มีการติดตั้งชุดเสาไฟถนน
ปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการสัญจร 

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรบั
ความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤศจิกายน 2564  
(รหัส : 07020022) หมู่ที่  
4,5,6 จำนวน 93 ชุด 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกในกร
สัญจรช่วงเวลากลางคืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าโรงเร ียนบ ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

ถนนได้รับการพัฒนาจาก
ถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน จำนวน 1 
เส้น 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าว 
 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทอง
เหมาะ เฉยศรีเพชร (ต่อจากเดิม) หมู่
ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

ถนนได้รับการพัฒนาจาก
ถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาง
ทองเหมาะ เฉยศรีเพชร (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม จำนวน 1 เส้น 
 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การขนส่งสินค้าเกษตร 

36 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยมชนิดหลาย
ช่อง บริเวณสายบ้านตรอกมะตูม – 
หนองปลวกหมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

ถนนได้รับการพัฒนาจาก
ถ น น ล ู ก ร ั ง เ ป ็ น ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ท่อหลี่ยม 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และท่อเหลี่ยมชนิด
หลายช่อง บริเวณสายบ้าน
ตรอกมะตูม – หนองปลวก
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
จำนวน 1 เส้น 
 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าว 
2. เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การขนส่งสินค้าเกษตร 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
37 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 

20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีสถานที่และแหล่งเก็บกัก
น้ำ พร้อมทั้งระบบกระจาย
น้ำ ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภคบริโภคใน
พื้นที่ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน้ำและจ่ายน้ำประปา 
บริเวณเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน จำนวน 
1 แห่ง 
 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขน้ำประปา
ให้มีคุณภาพ 

38 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนายจักกฤษ  
ช่อพยอม หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีสถานที่และแหล่งน้ำ ลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณบ้านนายจักกฤษ          
ช่อพะยอม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก จำนวน 1 
แห่ง 
 

ประชาชนในพื้นที ่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

39 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถังประปาพื้นผิว หมู่ที่ 
7 บ้านท่าดินสอพอง 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีสถานที่และแหล่งน้ำ ลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ 

เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 
นิ้ว บริเวณหอถังประปา
พื้นผิว หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอ
พอง จำนวน 1 แห่ง 
 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

40 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านนาย
จักกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีสถานที่และแหล่งเก็บกัก
น้ำ พร้อมทั้งระบบกระจาย
น้ำ ลดปัญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน้ำและจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบ้านนายจักกฤษ ช่อ
พยอม หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก จำนวน 1 แห่ง 
 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
41 โครงการขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

ขยายเขตระบบประปา เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน จำนวน 1 แห่ง 
 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ดังกล่าว 

42 โครงการงานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสัญจร ในพื้นที่หมู่ที่ 5 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED 100 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดตั้งบนเสาไฟ บริเวณบ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก จำนวน 1 แห่ง 
 

เพื ่ออำนวยความสะดวกในกร
ส ัญจรช ่วงเวลากลางค ืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 

43 โครงการงานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้ง
โคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสาไฟ 
บริเวณบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 

ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
ตามงบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ดำเนินการภายใต้วงเงิน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสัญจร ในพื้นที่หมู่ที่ 7 

งานไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งโคม
ไฟถนน LED 100 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดตั้งบนเสาไฟ บริเวณบ้าน
ท่าดนิสอพอง หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง จำนวน 1 แห่ง 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกในกร
สัญจรช่วงเวลากลางคืน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
-------------------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17.59 87.95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.41 87.05 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย    
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 5 4.45 89.09 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 4.55 90.91 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5 4.27 85.45 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.36 87.27 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  

เขตจังหวัด 
5 4.55 90.91 

 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 5 4.45 89.09 
 3.7 วิสัยทัศน์  5 4.32 86.36 
 3.8 กลยุทธ์   5 4.23 84.55 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.55 90.91 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.45 89.09 
 3.11 แผนงาน  5 4.36 87.27 
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.32 86.36 

รวมคะแนน  100 87.86 87.86 
 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) 
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1.2 รายละเอียดประเด็นการพิจารณาประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของข้อมูล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

20 17.59 87.95  

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

5 4.73 94.55 - 

3. ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4. ข ้อม ูลเก ี ่ ยวก ับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

5 4.23 84.55 - 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 
6. ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

5 4.18 83.64 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมลู เพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (brainstorming) 

5 4.45 89.09 - 

รวม 20 17.59 87.95 
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- การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.41 87.05  
 1. การว ิ เคราะห ์ท ี ่ ครอบคล ุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom-up/Top-down) 

5 4.45 89.09 - 

2. การว ิ เคราะห์ทางส ังคม  เช ่น ด ้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จาร ีต ประเพณี ว ัฒนธรรม ภ ูม ิป ัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

5 4.36 87.27 - 

3. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เก ิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น  

5 4.32 86.36 - 

5. การวิเคราะหห์รือผลการวิเคราะหศ์ักยภาพ
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผล
ที่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
ว ิ เคราะห ์ เช ิ งเทคน ิค Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand แ ล ะ  Trend 
Analysis หรืออื่นๆ  

5 4.27 85.45 - 

รวม 20 17.41 87.05 
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- ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 52.86 88.10  
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 
กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามประเด็น
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ป ี  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.45 89.09 - 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กำหนดและการว ิ เคราะห ์แผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด
หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.55 90.91 - 

3.3 เป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals) 
SDGs 
การกำหนดและว ิ เคราะห ์ เป ้ าหมาย/
เป ้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องก ับการ
พัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5 4.27 85.45 - 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความ
สอดคล้องหรือเชื ่อมโยงกับย ุทธศาสตร์
จังหวัด 

5 4.36 87.27 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาขององค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้น
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

5 4.55 90.91 - 

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับ
สภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับสภาพพื้นที ่จริงและเป็นไปตาม
หน้าที ่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด  

5 4.45 89.09 - 

3.7 วิสัยทัศน์ 
การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ ่งมี
ลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.32 86.36 - 

3.8 กลยุทธ์ 
การกำหนดและการว ิเคราะห์แสดงให้เห็น
ช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ ่งที ่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที ่และอำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให ้ เห ็นถ ึ งความช ัด เจนในส ิ ่ งท ี ่ จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น
คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด
หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต
เราจะพัฒนาอะไร 

5 4.23 84.55 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ ่งหมายสิ ่งหนึ ่งส ิ ่งใดที ่ช ัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่ง
ใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

5 4.55 90.91 - 

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซ่ึง
เก ิดจากศักยภาพของพื ้นที ่จร ิงที ่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

5 4.45 89.09 - 

3.11 แผนงาน 
การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง
การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น เป ็นการ
วางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ
จัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม ่

5 4.36 87.27 - 

3.12 ความเช ื ่อมโยงของย ุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
รวมที ่นำไปสู ่การพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นที ่มาจาก
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ั ง คมแห ่ ง ช าต ิ  ฉบ ั บท ี ่  12  SDGs 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

5 4.32 86.36 - 

รวม 60 52.86 88.10 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.73 87.30 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.82 88.20 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.73 87.30 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  5 4.45 89.09 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.41 88.18 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.50 90.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.41 88.18 

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.36 87.27 
 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4.32 86.36 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด 5 4.45 89.09 
6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ประกอบด้วย 
   

 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในภาพรวม 

5 4.50 90.00 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

5 4.41 88.18 

 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ย
ด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

5 4.50 90.00 

 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ย
เกี่ยวกับสุขภาวะ  

5 4.64 92.73 

 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 4.36 87.27 

 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5 4.55 90.91 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจดัการน้ำ  

5 4.55 90.91 

รวมคะแนน  100 88.68 88.68 
 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) 
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2.2 รายละเอียดประเด็นการพิจารณาประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 - การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.73 87.30  
 ๑) การว ิ เคราะห์หร ือผลการว ิ เคราะห์

ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ี
ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ นตอบสนองความ
ต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หร ืออื ่น ๆ เป ็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5 4.45 89.09 - 

 ๒) การว ิ เคราะห์หร ือผลการว ิ เคราะห์
ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ ้นหรือผลที ่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนา
ท้องถิ ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand 
Analysis/Global Demand หรืออื่น ๆ มา
เชื ่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5 4.27 85.45 - 

รวม 10 8.73 87.30 
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  - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
10 8.82 88.20  

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี
การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป
ตามที ่ต ั ้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว ้

5 4.55 90.91 - 

     
 ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/

ส ิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการพ ัฒนา
ท ้ อ งถ ิ ่ นท ี ่ ด ำ เน ิ นการ ใน เช ิ งปร ิมาณ 
(Quantitative) ท ี ่ เก ิดจาก (๑) ได ้ม ีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยร ูปแบบของ
ข้อมูลต่าง ๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

5 4.27 85.45 - 

รวม 10 8.82 88.20 
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 - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
10 8.73 87.30  

 ๑) การกำหนดและการว ิ เคราะห ์การ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ี ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าท่ีและอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ไ ป ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัต ิราชการที่
บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายของ
แผนการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการตามที่ ไ ด ้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ได ้  และเป ็นไปหล ักการบร ิหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

5 4.36 87.27 - 

 ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

5 4.36 87.27 - 

รวม 10 8.73 87.30 
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  - ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 
  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 
๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand 
(Demand Analysis/Global Demand/Trend 
หลักการบรูณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดย
นำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 
๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ 
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุในการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

5 4.45 89.09 - 

     
รวม 5 4.45 89.09 
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 - โครงการพัฒนา 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 26.45 88.17  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

๑ ) " โครงการพ ัฒนา "  หมายความว่ า 
โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื ่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ช่ือโครงการ
มีความซัดเจน มุ่งเน้นไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง
เป ็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข ้าใจได ้ว ่าจะ
พัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไร
ขึ้นในอนาคต 

5 4.41 88.18 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมี
ความชัดเจน (dear objective) ตอบสนอง
ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ ่น โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ 
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

5 4.50 90.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที ่อยากให ้ เก ิดข ึ ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด 
ใครคือกลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ ่มเป ้าหมายมีหลายกลุ ่มก ็ให ้ระบ ุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการ
ราคาในช่องของ "งบประมาณ" 
 

5 4.41 88.18 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 
๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนา
ท้องถิ ่นเพื ่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ
ก ิจกรรมสาธารณะเพ ื ่อประโยชน ์ของ
ประชาชนในท้องถิ ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรอื
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณ
การราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
คำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โ ค ร งก า ร ได ้ แ ก ่  ( ๑ )  ค ว ามประหยั ด
(Economy) (๒)  ความม ีประส ิทธ ิภาพ 
( Efficiency) (๓ ) ค ว า ม ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อม
ล ้ำในการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นนำไปส ู ่ความ
ยุต ิธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

5 4.36 87.27 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 ม ีการกำหนดตัวช ี ้ว ัด (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI ที ่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช ้ บอกประส ิ ทธ ิ ภ าพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับตัวชี ้วัดที่
แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ 
อย่างไรหรือผลที ่คาดว่าจะได้รับอย่างไร 
ไม่ใช่กำหนด KPI เป็นครั ้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/
หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

5 4.32 86.36 - 

5.6 ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับสอดคล้องกับ
โครงการและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว ้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล 
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หร ือมากกว่าว ัตถุประสงค์ซ ึ ่งการเข ียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไป
ได ้  และม ีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (๒ )  ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.45 89.09 - 

รวม 30 26.45 88.17 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 
35 31.50 90.00  

 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 
โ คร งการพ ัฒนาท ้ อ งถ ิ ่ นนำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไม ่น ้ อยกว ่ า ร ้ อยละ  ๒๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญตั/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตัง้
ไว ้

5 4.50 90.00 - 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ 
เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาความยากจนหร ือการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

5 4.41 88.18 - 

6.3 โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ 
เ พ ื ่ อ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทร ัพยากรธรรมชาต ิส ิ ่ งแวดล ้อมหรือ
บำร ุ งร ั กษาทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว้ 

5 4.50 90.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 6.4 โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที่

นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี ่ยวกับ
สุขภาวะ  
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ 
ที ่ดำเนินการเก ี ่ยวกับสุขภาวะหรือการ
ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีตามข ้อบ ัญญ ัต ิ / เทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

5 4.64 92.73 - 

6.5 โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี ่ยวกับ
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ 
/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว ้

5 4.36 87.27 - 

6.6 โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี ่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ 
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญตั/ิ
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง
ไว้  

5 4.55 90.91 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา/ 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายเก ี ่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ำ  
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่นำไปจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือ
การบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ 
จ ำ น วน ไม ่ น ้ อ ยก ว ่ า ร ้ อ ย ละ  ๒  ข อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญตั/ิ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตัง้
ไว ้

5 4.55 90.91 - 

รวม 35 31.50 90.00 
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การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   

  1. เชิงปริมาณ (Quantity) 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ดำเนินโครงการพัฒนา โดยการนำโครงการพัฒนาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 มาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการ
ตามที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการอนุมัติจากเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แยกรายละเอียด
ดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะปี 2565 มี
จำนวนโครงการพัฒนาจำนวน 126 โครงการ  
  - นำมาตั้งเพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการตามที่
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการอนุมัติจากเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53 โครงการ 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 32 โครงการ โครงการตามที่โอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 8 โครงการ โครงการอนุมัติจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่อนุมัติเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 43 โครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 22 โครงการ โครงการตามที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 โครงการ 
โครงการอนุมัติจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่อนุมัติเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10 
โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 86.00 ต่อจำนวนโครงการที่นำมาตั้งเพื่อดำเนินการในปี 2565 และคิดเป็นร้อยละ 
34.13 ของโครงการที่ดำเนินการจริงในปี 2565 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 โดยมีรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน ดังนี้ 
 

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
    - ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้แผนงาน
สาธารณสุข และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนโครงการ 3 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ 
คิดเปน็ร้อยละ 33.33 งบประมาณตั้งไว้ 165,000 บาท เบิกจ่ายจริง 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 
    - ดำเนินการตามการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ภายใต้แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณตั้งไว้ 
24,260 บาท เบิกจ่ายจริง 2,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.11 
    - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการจริง 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50  
    - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 350,000 บาท งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 62,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.77 
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  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    -  ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้แผนงานเคหะ
และชุมชน จำนวนโครงการ 3 โครงการ ไม่ไดด้ำเนินการทั้ง 3 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 0.00 งบประมาณตั้งไว้ 
15,000 บาท ไม่ไดเ้บิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 0.00  
    - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ     
คิดเป็นร้อยละ 0.00  
    - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 70,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
     

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
    - ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้แผนงาน
สาธารณสุข/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง จำนวนโครงการ 10 โครงการ 
ดำเนินการจริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 งบประมาณตั ้งไว้ 9 ,819,400 บาท เบิกจ่ายจริง 
8,819,491.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.82  
    - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการจริง 7 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33  
    - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น ในปี 2565 จำนวน 12 ,535,000 บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 8,819,491.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.36 
 

  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
    - ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้แผนงาน
บริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานงบกลาง จำนวนโครงการ 8 โครงการ ดำเนินการ
จริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 งบประมาณตั้งไว้ 1,661,906 บาท เบิกจ่ายจริง 1,547,417 บาท 
คิดเปน็ร้อยละ 93.11  
    - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการจริง 7 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33  
    - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 1,468,000 บาท งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 1,547,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.41 
 

   5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - ดำเนินการตามการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ภายใต้แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา จำนวนโครงการ 5 โครงการ ดำเนินการจริง 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณตั้ง
ไว้ 253,000 บาท เบิกจ่ายจริง 246,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.23  
    - ดำเนินการตามอนุมัติงบประมาณเงินสะสม ภายใต้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จำนวนโครงการ 3 โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณตั ้งไว้                
7,466,000 บาท เบิกจ่ายจริง 7,434,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57  
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    - ดำเนินการตามอนุมัติงบประมาณเงินสำรองเงินสะสม ภายใต้แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา จำนวนโครงการ 10 โครงการ ดำเนินการจริง 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณตั้ง
ไว้ 3,805,500 บาท เบิกจ่ายจริง 3,558,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51  
      - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 74 โครงการ ดำเนินการจริง 18 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32  
        - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น ในปี 2565 จำนวน 35 ,320,000 บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 11,238,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.82  
 

   6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    - ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้แผนงาน
การศึกษา/แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการ 8 โครงการ ดำเนินการจริง 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 งบประมาณตั้งไว้ 1 ,472,375 บาท เบิกจ่ายจริง 1,358,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 
92.26  
    - ดำเนินการตามการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ภายใต้แผนงานการศึกษา 
จำนวนโครงการ 1 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณตั้งไว้ 70,000 
บาท เบิกจ่ายจริง 55,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.73 
    - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการจริง      
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  
    - งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 จำนวน 2,671,000 บาท งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 1,414,224 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.95 
 
  2. เชิงคุณภาพ (Quality) 
   การนำโครงการไปปฏิบัติ 
   - การดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2565 มีจำนวนโครงการพัฒนา  
126 โครงการ งบประมาณ 52,414,000 บาท  
   - นำมาตั้งโครงการเพื่อดำเนินงานในปี 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 จำนวน 32 โครงการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 25.40 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 งบประมาณ 
13,133,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2565 
   - นำโครงการมาดำเนินการตามการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 2565 
จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.35 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 งบประมาณ 347,260 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ต่องบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2565   
   - นำโครงการมาดำเนินการตามการอนุมัติเงินสะสมประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 2.38 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 งบประมาณ 7,466,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.24 ต่อ
โครงการพัฒนาในปี 2565  
   - นำโครงการมาดำเนินการตามการอนุมัติเง ินสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 จำนวน        
10 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 7.94 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 งบประมาณ 3,805,500 บาท คดิเป็นร้อย
ละ 7.26 ต่อโครงการพัฒนาในปี 2565 
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   - รวมโครงการพัฒนาที่นำมาตั้งเพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการตามอนุมัติเงินสะสม และโครงการอนุมัติเงินสำรองเงิน
เงินสะสมจำนวน 53 โครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 32 โครงการ การ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 โครงการ โครงการตามอนุมัติเงินสะสม จำนวน 3 โครงการและตาม
การอนุมัติเงินสำรองเงินสะสมจำนวน 10 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2565 งบประมาณ 24,752,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 
2565  
   

  โครงการที่ดำเนินการแล้ว 
   - ดำเนินโครงการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 22 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 68.75 ต่อโครงการตามข้อบัญญัติ /ร้อยละ 41.51 ต่อโครงการทั้งหมดที่นำมาตั้งดำเนินการใน
ปี 2565/ร้อยละ 17.46 ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
   - ดำเนินโครงการจริงตามโครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ต่อโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/ร้อยละ 15.09 ต่อโครงการทั้งหมดที่นำมาตั้ง
ดำเนินการในปี 2565/ร้อยละ 6.35 ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
   -  ดำเนินโครงการจริงตามเงินสะสมประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ต่อโครงการเงินสะสมที่อนุมัติ/ร้อยละ 5.66 ต่อโครงการทั้งหมดที่นำมาตั้งดำเนินการในปี 2565/
ร้อยละ 2.38 ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
   -  ดำเนินโครงการจริงตามเงินสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ต่อโครงการเงินสำรองเงินสะสมที่อนุมัติ/ร้อยละ 18.87 ต่อโครงการทั้งหมดที่นำมาตั้ง
ดำเนินการในปี 2565/ร้อยละ 7.94 ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
  - รวมโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43 โครงการ (ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 22 โครงการ การโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน          
8 โครงการอนุมัติเงินสะสม จำนวน 3 โครงการและตามการอนุมัติเงินสำรองเงินสะสมจำนวน 10 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ 34.13 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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  งบประมาณในการดำเนินการ 
   การตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการ 
   - งบประมาณตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 จำนวน 52,414,000 บาท 
   - งบประมาณตามโครงการข้อบัญญัติ จำนวน 13,133,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.06 
ของงบประมาณตามโครงการพัฒนาปี 2565 
   - งบประมาณตามโครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 347 ,260 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ของงบประมาณตามโครงการพัฒนาปี 2565 
   - งบประมาณตามเง ินสะสม จำนวน 7,466,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 14.24 ของ
งบประมาณตามโครงการพัฒนาปี 2565 
   - งบประมาณตามเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 3,805,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของ
งบประมาณตามโครงการพัฒนาปี 2565 
   - งบประมาณตามข้อบัญญัติ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม 
จำนวน 24,752,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของงบประมาณตามโครงการพัฒนาปี 2565 
    

   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   - การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 
11,785,322.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.73 ของงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
   - การเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 304,020 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 87.55 ของงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
   - การเบิกจ่ายงบประมาณตามเงินสะสมปี 2565 จำนวน 7,434,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.57 ของงบประมาณตามเงินสะสม 
   - การเบิกจ่ายงบประมาณตามเงินสำรองเงินสะสมปี 2565 จำนวน 3 ,558,400 บาท คิด
เป็นร้อยละ 93.51 ของงบประมาณตามเงินสำรองเงินสะสม 
   - รวมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินสะสมและเงินทุน
สำรองเงินสะสม รวม 23,081,742.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 ของงบประมาณตามโครงการพัฒนา
ท้องถิน่ปี 2565 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
----------------------------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาคน ชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยดำเนินการอุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
กาญจนบุรี สำหรับดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
 

    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้ตั้งโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการพัฒนาคลอง รวมทั้งการฟ้ืนฟูและบำบัดน้ำเสีย
ในครัวเรือน แต่เนื่องด้วยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สถานการณ์โรค COVID – 19 ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้ง
โครงการที่จะดำเนินการเป็นลักษณะการใช้ความรู้แก่ประชาชน จึงไม่ได้ดำเนินโครงการในส่วนของยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม ดำเนินการตามแผนงาน
สาธารณสุข/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานงบกลาง ดังนี้ 
   - แผนงานสาธารณสุข 
      ดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน การบริการสาธารณะ โดยได้ดำเนินการในการสำรวจข้อมูลสัตว์ (สุนัข/แมว) และ
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ในพื้นที่ และดำเนินการจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวที่ดำเนินการสำรวจ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที ่   
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      ดำเนินการในการสังคมสงเคราะห์ โดยดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามภารกิจของกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
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    - แผนงานงบกลาง  
      ดำเนินการช่วยเหลือสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียนรับสิทธิ
กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน รวมทั้งสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพทาง
สังคม ความเท่าเทียมทางสังคม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัย การป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย และกรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนร่วม เช่น การเกิดอุทกภัย  
 

    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 
     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร
ดำเนินการตามแผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานงบกลาง ดังนี้ 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      ดำเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู ้บริหาร ผู้แทน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างสุจริต รวมทั้งดำเ นินการโครงการ
ฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อระเบียบที่กำหนด 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      ดำเนินการในการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อเป็นสถานที่กลางในการดำเนินการหรือช่วยเหลือ
ประชาชน การบูรณาการการทำงาน และเพ่ือตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 
     - แผนงานงบกลาง 
      ดำเนินการในการสมทบกองทุนประกันสังคม/สมทบกองทุนเงินทดแทน/สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีสวัสดิการในการปฏิบัติงาน เป็นแรงดึงดูดใจใน
การปฏิบัติงาน  
 

   1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ดำเนินการในการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนมีความเสมอภาค
ทางการเรียน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาด้านโภชนาการเด็ก  โดย
ดำเนินการส่งเสริมค่าจัดการเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ส่งเสริมอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ทั้งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และโรงเรียนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  2.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี มีจำนวนโครงการที่มาก เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนได้รับ ทำให้เมื่อนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติส่งผลให้นำ
โครงการมาปฏิบัติจริงได้น้อย และมีงบประมาณในการดำเนินการแต่ละโครงการไม่เพียงพอ รวมทั้งส่งผลต่อการ
ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแบบที่กรมกำหนด รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร 
  2.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ในภาพรวมมุ่งเน้นโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆมีจำนวนโครงการที่น้อยเช่น โครงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาด้านสังคม โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3 โครงการที่นำมาดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณตามข้อบัญญัติ ในแผนงานต่างๆ นำมา
ดำเนินการจริงโดยผู้ปฏิบัติน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนโครงการที่นำมาตั้งตามข้อบัญญัติ 
 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรมุ่งเน้นโครงการด้านการท่องเที่ยว ด้านการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาส่งเสริมรายได้ทุกระดับ เพราะในปัจจุบัน
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มุ่งเน้นไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทำให้ด้าน
อ่ืนๆมีโครงการพัฒนาน้อย 
  3.2 ผู้นำชุมชนในพื้นที่ควรให้ความรู้และแนะนำให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาร่วมกัน 
  3.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรกำหนดปีงบประมาณ
ในการดำเนินงาน และปริมาณงานที่ชัดเจน และควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำแผนไปปฏิบัติจริง 
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4. การสรุปความสำเร็จการดำเนินตามโครงการพัฒนาและความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
 

 4.1 ความสำเร็จโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

   โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (โครงการ) 

โครงการตาม 
ข้อบัญญัติ/โอนตั้งจา่ย

รายการใหม่/เงินสะสม ฯลฯ 
(โครงการ) 

ร้อยละของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำ 

มาตั้งในข้อบัญญัต/ิ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม/่

เงินสะสม ฯลฯ 
 

 ดำเนินการจริง 
   (โครงการ) 

ร้อยละของโครงการที ่
ดำเนินการตาม 

ข้อบัญญัติ/ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

/เงินสะสม ฯลฯ 
 

  ร้อยละการดำเนินการ 
จริงต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น 

126 53 42.06 43 81.13 34.13 
 

 แผนภูมิแสดงความสำเร็จของโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
อำเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี 
 


