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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 
ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยนทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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                                                                         แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

                                                                    ตุลาคม  2561 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 3 
 

สารบัญ 
 
เร่ือง                     หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          4 – ๑2 
 

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล                ๑3 – 42 
     

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล             43 – 69 
 

ส่วนที่  ๔  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              70 – 73 
      
ส่วนที่  ๕  ประมวลภาพผลการด าเนินงาน               74 –  76 
     

 

  
  
    
ภาคผนวก 

 
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง  เดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖1)  
   
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 4 
 

ส่วนท่ี 1   
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น และ
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบ 
สนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ 059/๒๕61  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  มีรายชื่อดังนี้  

1. นางสมบูรณ์  เงินบาท      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ย         ประธานกรรมการ 
 2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน         กรรมการ 
 3 .นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน         กรรมการ 
 4. นายสมควร  นินจันทร์  ผู้แทนประชาคม                    กรรมการ 
 5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม                    กรรมการ 

  6. นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ                   กรรมการ 
 7. นางสาววิลาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

9. นายบุญมี   พรมโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
10.นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.แก่งเสี้ยน      กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน   กรรมการ/เลขานุการ  

   
             2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการติดตามน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผล
ที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยการน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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   2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคที่ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
   2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
            เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
             1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ การบริหารส่วนต าบล       
แก่งเสี้ยน ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
แก่งเสี้ยน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมิน 
ผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน   
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
     2) เครื่องมือ  
     3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
      2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
     2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น   
                     3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
       3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
       3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน 
การตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่ างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

******************************* 
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ส่วนท่ี 2   
การติดตามและประเมนิผล 

   
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 
     1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2558 - 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และ
แผนชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน  
     1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
         - แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

                     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบบ าบัด
น้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

                     ยุทธศาสตรท์ี ่๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน    
           - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬาให้เพียงพอ 
              - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
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             - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนในต าบล 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการ
จัดการ 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

                    ยุทธศาสตร์ที ่๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    ยุทธศาสตรท์ี ่๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วม
และพ่ึงพาตนเอง               
             - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
      
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
       1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
       2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์
สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 
       3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้าง
เครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น   
       4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวตามสภาพการที่
เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้อย่างมั่นคง 
       5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
       6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มี
จิตส านึกมีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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       7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
        8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
         9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกั นและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน 
      
       3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       1. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
       2. การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
       3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพ่ือสวยงาม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน  
รักการปลูกต้นไม้ และเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครอบครัว 
       4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
       5. การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 
       6. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
       7. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
       8. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
       9. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
       10. การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
       11. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       12. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       13. การบริการด้านสุภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
       14. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ 
 
       4) วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
        “ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 5 2,288,424.00 5 2,138,354.00 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 7,177,000.00 1 35,350.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 12 6,821,450.00 7 4,973,450.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

17 2,290,300.00 14 1,904,300.00 

5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

45 20,507,800.00 37 12,495,317.88 

6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 803,040.00 4 233,040.00 

รวม 87 39,888,014.00 68 21,779,811.88 

 

 
     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 11 2,883,200.00 11 2,146,528.00 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 7,277,000.00 2 11,500.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 13 2,831,120.00 7 236,370.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

114 14,392,131.00 111 11,313,298.00 

5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

51 138,075,000.00 29 4,042,960.00 

6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 1,445,300.00 9 947,654.00 

7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 600,000.00 2 126,880.00 

รวม 204 167,503,751.00 171 18,825,190.00 
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     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 2,545,900.00 10 2,200,680.00 

2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 11,721,500.00 6 10,000.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 19 8,575,040.00 11 387,490.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

56 5,946,120.00 51 2,336,000.00 

5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

116 200,142,000.00 52 16,456,000.00 

6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

15 883,800.00 14 454,300.00 

7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1 10,000.00 1 0.00 

รวม 227 229,824,360.00 145 21,844,470.00 

 
 
     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 305,000.00 10 127,000.00 

2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 16,830,000.00 5 330,200.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 23 12,918,000.00 8 6,168,100.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

78 16,732,100.00 74 5,884,880.00 

5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

76 107,437,505.00 22 6,366,500.00 

6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

28 4,152,160.00 28 3,928,185.00 

7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1 35,000.00 1 35,000.00 

รวม 231 158,409,765.00 148 22,839,865.00 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน - - เน่ืองจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 35,350 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 1 717,100 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร - - เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 4 1,137,042.59 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - - เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - ไม่มีโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ 

รวม 6 1,889,492.59  
       
 
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 1 125,166.58 เน่ืองจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 3,100 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 3 66,807.60 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 34 2,203,560.93 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 10 1,378,869.26 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 149,329 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 

รวม 50 3,926,833.37  
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 3 258,368.24 เน่ืองจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 6,315 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 3 13,590.70 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 12 177,648.31 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 15 6,056,683.84 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 7 11,282 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 - รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

รวม 46 6,523,888.09  
 
     
        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 5 64,692 เน่ืองจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 316,665 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 3 221,375 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 19 2,306,202.22 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 2 930,000 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 12 1,053,993.90 เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 

รวม 44 4892928.12  
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     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
       เป็นโครงการที่ได้ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ    
ตามแผนฯ 

จ านวน   
โครงการ    

ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการ       

ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ                    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 5 5 5.0 2,288,424.00 2,138,354.00 1,787,117.49 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 0.0 7,177,000.00 35,350.00 0.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 12 7 6.0 6,821,450.00 4,973,450.00 4,256,350.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 17 14 14.0 2,290,300.00 1,904,300.00 887,446.33 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 45 37 33.0 20,507,800.00 12,495,317.88 11,358,275.29 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 4 4.0 803,040.00 233,040.00 190,200.00 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - - 0.00 0.00 0.00 

รวม 87 68 62 39,888,014.00 21,779,811.88 18,479,389.11 
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ    
ตามแผนฯ 

จ านวน   
โครงการ    

ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการ       

ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ                    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 11 11 10 2,883,200.00 2,146,528.00 2,021,361.42 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 1 7,277,000.00 11,500.00 8,400.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 13 7 4 2,831,120.00 236,370.00 169,562.40 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 114 111 77 14,392,131.00 11,313,298.00 9,109,737.07 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 51 29 19 138,075,000.00 4,042,960.00 2,664,090.74 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 9 9 8 1,445,300.00 947,654.00 798,325.00 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 2 2 2 600,000.00 126,880.00 126,740.00 

รวม 204 171 121 167,503,751.00 18,825,190.00 14,898,216.63 
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3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ    
ตามแผนฯ 

จ านวน   
โครงการ    

ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการ       

ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ                    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 10 10 7 2,545,900.00 2,200,680.00 1,942,311.76 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 6 1 11,721,500.00 10,000.00 3,685.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 19 11 8 8,575,040.00 387,490.00 373,899.30 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 56 51 39 5,946,120.00 2,336,000.00 2,158,351.69 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 116 52 37 200,142,000.00 16,456,000.00 10,399,613.16 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 15 14 7 883,800.00 454,300.00 443,018.00 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 1 - 10,000.00 0.00 0.00 

รวม 227 145 99 229,824,360.00 21,844,470.00 15,320,878.91 
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4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ    
ตามแผนฯ 

จ านวน   
โครงการ    

ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการ       

ที่ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ                    
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 10 10 5 305,000.00 127,000.00 62,308.00 
2.ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 5 2 16,830,000.00 330,200.00 13,535.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 23 8 5 12,918,000.00 6,168,100.00 5,946,725.00 
4.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 78 74 55 16,732,100.00 5,884,880.00 3,578,677.78 
5.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 76 22 20 107,437,505.00 6,366,500.00 5,436,500.00 
6.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 28 28 16 4,152,160.00 3,928,185.00 2,874,191.10 
7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 1 1 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

รวม 231 148 104 158,409,765.00 22,839,865.00 17,946,936.88 
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        5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและไดด้ าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560     

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - 1 
125,166

.58 
3 

258,368
.24 

5 64,692 5 
1,787,1

17.49 
10 

2,021,3
61.42 

7 
1,942,3

11.76 
5 

62,308.
00 

2.ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 35,350 1 3,100 5 6,315 3 316,665 - 0.00 1 
8,400.0

0 
1 

3,685.0
0 

2 
13,535.

00 

3.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

1 717,100 3 
66,807.

60 
3 

13,590.
70 

3 221,375 6 
4,256,3

50.00 
4 

169,56
2.40 

8 
373,89

9.30 
5 

5,946,7
25.00 

4.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

- - 34 
2,203,5

60.93 
12 

177,648
.31 

19 
2,306,2

02.22 
14 

887,44
6.33 

77 
9,109,7

37.07 
39 

2,158,3
51.69 

55 
3,578,6

77.78 

5.ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

4 
1,137,0

42.59 
10 

1,378,8
69.26 

15 
6,056,6

83.84 
2 930,000 33 

11,358,
275.29 

19 
2,664,0

90.74 
37 

10,399,
613.16 

20 
5,436,5

00.00 

6.ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- - 1 149,329 7 11,282 12 
1,053,9

93.90 
4 

190,20
0.00 

8 
798,32

5.00 
7 

443,01
8.00 

16 
2,874,1

91.10 

7.ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารและการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ 

- - - - 1 - - - - 0.00 2 
126,74

0.00 
- 0.00 1 

35,000.
00 

รวม 6 
1,889, 

492.59 
50 

3,926, 
833.37 

46 
6,523, 

888.09 
44 

4,892, 
928.12 

62 
18,479,
389.11 

121 
14,898,
216.63 

99 
15,320,
878.91 

104 
17,946,
936.88 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนเมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 

 

    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
       1) ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
            แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
                 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่อง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย 
และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องก าจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้
ก าหนดเป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
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                                        แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและ
มีความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
                           แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้าน
การเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดผัง
พ้ืนที่การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบ
วงจร                      
                               แนวทางการพัฒนาที ่๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้าน
การเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดผัง
พ้ืนที่การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบ
วงจร 
       3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

        แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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                              แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้เพียงพอ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้
ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
กาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
             แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
ช่วยเหลือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการ
และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจน
ประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
                     4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
             แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัด
กาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือ
มาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็น
สุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                              แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนในต าบล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
: การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ซึ่ง
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขใน
การด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการ
จัดการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแล
สวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
        5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
             แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี 
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มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
        แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มี
ความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี 
มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
 
         6) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
             แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ 4.3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ด าเนินการในเรื่องพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มี
ความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคง
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 
                     7) ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
             แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี
ความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มี
ประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจ
ภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและ
พ่ึงพาตนเอง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
ในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัด
กาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน 
จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีความสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และ
มีความปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
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                2.1.2  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

โครงการเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

4.1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

36 16 

4.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม       

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิความเป็น
เมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าง
ครบวงจร                      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

21 7 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน   
4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคณุค่าทางสังคม 

26 9 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 
4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

70 58 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 32 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

โครงการเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการค้า
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

120 41 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 23 

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการ
ท่องเที่ยวปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการค้า
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจดัการด้าน
เศรษฐกิจ 

2 1 

   รวม 301 155 
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 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาศักยภาพคน และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริหารทั่วไป งานสาธารณสุข ส านักปลดั กองคลัง , กองช่าง 2 85,000 
บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ส านักปลดั กองคลัง 1 16,686 

รวม 3 101,686 
การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ส านักปลดั กองคลัง 3 121,530 

รวม 3 121,530 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณุคา่
ทางสังคม 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลดั กองคลัง 13 7,748,298 
การด าเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง ส านักปลดั กองคลัง 1 174,000 

รวม 14 7,922,298 
การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง   
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองคลัง 2 42,150 
การด าเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง ส านักปลดั กองคลัง 31 8,226,772.51 

รวม 33 8,268,922.51 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม ปรับปรุงและซ่อมแซม 
สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

ส านักปลดั กองคลัง 32 8,724,766.93 

รวม 32 8,724,766.93 
การพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลดั กองคลัง 8 2,067,994.28 
การด าเนินงานอ่ืนๆ วัฒนธรรมประเพณี ส านักปลดั กองคลัง 4 186,495 

รวม 12 2,254,489.28 
รวมทั้งสิ้น 97 27,393,692.72 
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    3.1.2   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อจัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่างๆ ในการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ท าให้มี
สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  

ผู้สูงอายุและครอบครัว
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแจ่มใส 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อบูรณาการการดูแล และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  
 

ผู้พิการและครอบครัว 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
ดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

คนพิการได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชนให้
ได้รับการพัฒนาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้น าชุมชน  
กลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน กลุ่มต่างๆ  
ในพื้นท่ีอบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิตได้ 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน กลุ่มต่างๆ มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการ 
พัฒนาชุมชน  

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

ให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดซ้ือวัสดุกีฬามอบ
ให้แก่ หมู่ท่ี 4, 5, 6 
และ 7 ต.แก่งเสี้ยน 
ตามรายละเอียด และ
รายการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน  

4๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และเยาวชน มี
อุปกรณ์ กีฬาที่ใช้ในการ
เล่นกีฬา 

ประชาชน และเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ  
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ 

ช่วงเทศกาลส าคัญ 
จ านวน 2 โครงการ 

๗๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
อุบัติเหตุบนท้องถนนใน
พื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน ช่วง
เทศกาลเป็น 0  

ประชาชนได้รับบริการ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

อปพร. ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิาน 

อปพร. ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการรณรงค์การปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ตามพระราชด าริฯ  
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนองแนว
พระราชด ารใินการด าเนิน 
งานรณรงค์การใชห้ญ้าแฝก
ในการพัฒนาทรัพยากรดิน 
และทรัพยากรน้ า     

พื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

2๐,000 
 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ได้รับการอนรุักษดิ์นและ
น้ ารักษาสภาพ แวดลอ้ม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ดินและน้ า และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
9 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สภาพแวดล้อมให้สมดุล
อย่างยั่งยืน  

พื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

2๐,000 
 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ได้รับการอนรุักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
รักษาสภาพแวดล้อมให้
สมดุล 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สภาพแวดล้อมให้สมดุล
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

10 โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้
และวัชพืช บริเวณคลองส่งน้ า
สถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี ๗ ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้คลอง
ส่งน้ ามีส่ิงกีดขวาง ท าให้
เกษตรกรมีน้ าใช้ท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ้างเหมาตัดต้นไม้และ
วัชพืชบริเวณสถานีสูบ
น้ าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี ๗   
ต.แก่งเสี้ยน จ านวน 1 
แห่ง  

1๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคไดอ้ย่างอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด
ความรู้และความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของผู้
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เกษตรกรมีความรู้และความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ส านักปลัด 

12 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบลแก่ง
เสี้ยน 

เจ้าหน้าท่ี  
จ านวน 1 คน  

12,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร
ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 

มีการพัฒนาศักยภาพทาง
การเกษตรในท้องถิ่น   

ส านักปลัด 

 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 37 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13 สมทบค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับ

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าสถานี 
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ท่ี ๗  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อจ่ายเงินสมทบค่า
กระแสไฟฟ้าส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี ๗ 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี ๗ 
จ านวน ๑ ปี 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักปลัด 

14 โครงการเกี่ยวกับควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

เพื่อป้องกันและหยุดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 โรคไข้เลือดออกลดลงเป็น 
0 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ปลอดจากโรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
 

15 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้บริการตลอดจน
เข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการการท างานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจขั้นตอน
และวิธีการใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินถูกต้อง
เมื่อประสบอุบัติเหตุ  

ประชาชนได้รับโอกาสและ
เข้าถึงการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักปลัด 

16 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของอาสา 
สมัครสาธารณสุข (อสม.)  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

6๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการส่งเสริม
ด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

17 โครงการรับลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การเข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับ
การบริการของรัฐ เกิดผล 
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ อบต. 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
18 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ
ท่ีขึ้นทะเบียนได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด 

19 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ ให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ผู้พิการ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการท่ีขึ้นทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด 

20 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ผู้ป่วยเอดส์  ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน ท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน จ านวน 
๔ หมู่บ้าน 

50,000 
 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน
ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ส านักปลัด 

21 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวความคิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน มี
จิตส านึกการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
แนวความคิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ประชาชนมีจิตส านึกการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

ส านักปลัด 

22 โครงการดูแล คุ้มครอง 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

เพื่อประสานงานการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นท่ี ให้ได้รับ
การดูแลและคุ้มครองจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นท่ี อบต.
แก่งเสี้ยน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

5,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นท่ี ได้รับการดูแลและ
คุ้มครองจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
23 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน  

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาองค์กรให้แก่บุคลากร
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  
จ านวน 1 โครงการ 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

บุคลากรของ อบต. 
มีความรู้ความ สามารถใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนา
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

24 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 3 คน 

6,000 
 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ใน
การจัดการศึกษา 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

25 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง  

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

26 โครงการแก่งเสี้ยน
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน 
(Kaengsian Wi-Fi City)  

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
เยาวชนและประชาชน 

พื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีช่องทาง
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีช่องทางสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส านักปลัด 

27 โครงการซ่อมแซมเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียงทางไกล
ชนิดไร้สาย บริเวณภายในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ซ่อมแซมเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียง
ทางไกลชนิดไร้สาย 
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

300,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง  

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
28 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม

สายและหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณภายใน
เขต อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านบริเวณ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4, 
5, 6, 7 ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง  

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองสองตอน หมู่
ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย) จ านวน 1  แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 

30 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย) จ านวน 
1  แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
31 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 

ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านตรอกมะตูม  
หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย) จ านวน 
1  แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 

32 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย) จ านวน 
1  แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
33 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เพื่อใหแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น มี
แนวทางการบริหารงานเป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
 

40,๐๐๐ 
 

ผลการด าเนินของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ ๗๐  

อบต.แก่งเสี้ยน  
มีแผนพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

34 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   
 

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้น าชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
 

การทุจริตลดลง 
เป็น 0 

ประชาชนได้รับบริการจาก
ภาครัฐอย่างเป็นธรรม 

ส านักปลัด 

35 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการประชาชน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจ้างเหมาหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกท่ีเป็นกลาง
มาด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ 
ผลการส ารวจมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้   

น าผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมา
ปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 

36 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่างๆ ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือจ้าง 
อปท. ระดับอ าเภอ ส าหรับ
การประกาศให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

อปท. ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 14 แห่ง 

๔0,000 
 

ร้อยละ 10๐ ของข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้างของ 
อปท. ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี มีการ  
ปิดประกาศให้ทราบท่ัวกัน   

ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
37 โครงการเลือกตั้งขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

150,000 
 

ร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
ประชาชนมาใช้สิทธิใน
เลือกตั้ง  

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

38 โครงการเพิ่มความรู้ด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ผู้ 
ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้ประกอบการ ผู้น า
ชุมชน พนักงานและ
ลูกจ้าง และประชาชน
ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

30,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
ความรู้ด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างถูกต้อง
ตามระเบียบ 

กองคลัง 

39 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายการเมือง) เช่น 
- เงินเดือน 
- ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพิเศษ 
- ค่าตอบแทนเลขานุการฯ 
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทน (ฝ่ายการเมือง)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ฝ่ายการเมือง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

1,600,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้รับ
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ฝ่ายการเมือง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน  

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
40 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 

(ฝ่ายประจ า) เช่น 
- เงินเดือนพนักงาน 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฝ่ายประจ า)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

4,9๐๐,๐๐๐  
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้รับ
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 

41 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เช่น เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ,  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และคณะกรรมการฯ 
จ านวน 1 ปี 

260,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้รับ
ค่าตอบแทนปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการฯ 
ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

42 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

3๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา  

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในการ
ปฏิบัตงิาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
43 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
จ านวน 1 ปี 

110,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินค่า
เช่าบ้าน ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 

44 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
จ านวน 1 ปี 

6๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

45 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดต้ังไฟฟ้า  
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซ่ึงบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 ปี 

1,000,000 อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
46 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายพิธี
เปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

800,000 อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

47 ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี  
ราชพิธี วันส าคัญของชาติ 
และงานศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น 
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
- โครงการวันแม่แห่งชาติ 

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธี วันส าคัญของชาติ 
ฯลฯ 
 

รัฐพิธี ราชพิธี วันส าคัญ
ของชาต ิฯลฯ 
จ านวน 1 ปี 

300,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

จรรโลงไว้ซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ส านักปลัด 
 

48 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ ค่าเบี้ย
เลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง 
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา   
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ปี 

500,00๐ 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
49 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

300,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

50 ค่าวัสดุส านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน  
 

ค่าวัสดุส านักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

100,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
51 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

10,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

52 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
งานบ้านงานครัว  
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

50,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

53 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 
 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

10,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

54 ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

100,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

55 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

300,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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56 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

100,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
57 ค่าไฟฟ้า  

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ท่ีสาธารณะ  
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ 
ท่ีสาธารณะท่ีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

10,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

58 ค่าบริการโทรศัพท์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ  
 

ค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

12,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

59 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

800,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

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

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

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ปี 

๑๐,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

3๐0,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

62 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้
ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยนได้ก่อให้เกิดความ
เสียหาย    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ใน
กรณีรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 คัน  

๒00,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

63 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวันส าหรับบริการ
ประชาชนบริเวณท่ีท าการ  
อบต.แก่งเสี้ยน และท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๕  
บ้านถ้ าขุนไกร  

ประชาชนท่ัวไป 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ร้อยละ 80 ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น 
ประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบัน  
 

ส านักปลัด 

64 งานจ้างเหมาท าความสะอาด 
บริเวณที่ท าการ อบต.แก่ง
เสี้ยน 

เพื่อจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารท่ีท าการ  
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรืองาน
ท่ีได้รับมอบหมาย  
ให้บริเวณท่ีท าการ อบต. 
แก่งเสี้ยนเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 บริเวณที่ท า
การ อบต.แก่งเสี้ยนเกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดเีกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
65 งานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้

และสวนหย่อม 
เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณ 
ท่ีท าการ อบต.แก่งเสี้ยน ให้
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 บริเวณที่ท า
การ อบต.เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดเีกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

66 งานจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัตงิานช่วยเหลือประจ ารถ
น้ า 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัตงิานช่วยเหลือ ประจ า
รถน้ า และงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

การปฏิบัติงานของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดเีกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

67 งานจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นๆ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

การปฏิบัติงานของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดีเกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

68 งานจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล 

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีใน
การงานบันทึกข้อมูลของ
ส านักปลัด และงานอื่นๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

1๐๐,๐๐๐ 
 

การปฏิบัติงานของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดีเกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

69 งานจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการ
จัดเก็บรายได้และบริการ
ประชาชน 

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือในการจัดเก็บ
รายได้และบริการประชาชน 

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน 

100,000 
 

การปฏิบัติงานของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการท่ีดีเกิดความพึง
พอใจ 

กองคลัง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
70 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 

(ฝ่ายประจ า) เช่น 
- เงินเดือนพนักงาน 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฝ่ายประจ า)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ปี 

8๐๐,๐๐๐  
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้รับ
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน  

กองช่าง 

71 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
จ านวน 1 ปี 

65,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินค่า
เช่าบ้าน ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน  

กองช่าง 

72 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

จ านวน 1 ปี 

20,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
73 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 

ซ่ึงบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
ก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน   
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดต้ังไฟฟ้า  
ค่าติดต้ังประปา  ค่าติดต้ัง
โทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซ่ึงบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 ปี 

200,000 อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

74 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบีย้
เลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง 
มาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา   
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ป ี

100,00๐ 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
75 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานธุรการ และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ในการปฏิบัติงานธุรการ 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการที่ดี
เกิดความพึงพอใจ 

กองช่าง 

76 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

1,000,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

77 ค่าวัสดสุ านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน  
 

ค่าวัสดสุ านักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

40,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

78 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

20,000 
 

อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
79 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง ตาม ท่ี
กฎหมายก าหนด 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
จ านวน ๑ ปี 

10๐,๐๐๐ 
 

อบต. สามารถส่งเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม  
ร้อยละ 100 ตาม ท่ี
กฎหมายก าหนด  

พนักงานจ้างมีประกันสังคม ส านักปลัด 
 

80 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ตาม
ระเบียบระบบประกัน
สุขภาพฯ ก าหนด 

เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
จ านวน 1 ปี  

120,000 
 

อบต. สามารถส่งเงิน
สมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร้อยละ 100 
ตามระเบียบระบบประกัน
สุขภาพฯ ก าหนด 

อบต. มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการและจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

81 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
จ านวน ๑ ปี 

200,000 
 

อบต. สามารถส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 100 ได้
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พนักงานท้องถิ่นมีสวัสดิการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

82 เงินส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย
และเพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่าน้ัน  

ประชาชนผู้ประสบเหตุ 
สาธารณภัยในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชาชน ได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย  

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนเมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
83 ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 

เพี่อติดตั้งป้ายครื่องหมาย
จราจร บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4, 5, 
6, 7 ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

84 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล 
บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลสาธารณะ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4, 5, 
6, 7  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ได้รับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

85 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน
นายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ 
ลบ.ม. บริเวณบ้านนาย
วัลลพ แป้นเขียว หมู่ท่ี ๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณบ้านนายวัลลพ  
แป้นเขียว หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

50๐,0๐๐   
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
86 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 

(แชมเปญ) พร้อมขยายระบบ
ประปา บริเวณอนามัยบ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 30 
ลบ.ม. พร้อมขยายระบบ
ประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 น้ิว ระยะทาง 
1,000 เมตร บริเวณ
อนามัยบ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณอนามัยบ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

650,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ) พร้อมขยายระบบ
ประปา บริเวณบ้านทนายหมี 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 30 
ลบ.ม. พร้อมขยายระบบ
ประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 น้ิว ระยะทาง 
1,000 เมตร บริเวณบ้าน
ทนายหมี หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านทนายหมี  
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

650,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
กับความต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
88 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 

(แชมเปญ) ระบบประปา 
บริเวณบ้านนายสุทธิ  ทับข า 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
บริเวณบ้านนายสุทธิ  ทับข า 
หมู่ท่ี 4  บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านนายสุทธิ  
ทับข า หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
บ้านนายเชิด ผลงาม หมู่ท่ี ๔   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายบ้านนายเชิด ผล
งาม หมู่ท่ี ๔  บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
นายเชิด ผลงาม หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
90 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย

บ้านชมรมหิน ถึงหลังฟาร์ม
วัวเบญกาญจน์ หมูท่ี่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายบ้านชมรมหิน ถึง
หลังฟาร์มวัวเบญกาญจน ์ 
หมูท่ี่ ๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
ชมรมหิน ถึงหลังฟาร์ม 
วัวเบญกาญจน์ หมูท่ี่ ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

91 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย 
ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่จ าปา 
แก้วบัวดี หมู่ท่ี ๔ บ้านหนอง
สองตอน เชื่อม หมู่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายตรงข้ามบ้าน
ผู้ใหญ่จ าปา แก้วบัวดี หมู่ท่ี 
๔ บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ 6 บ้านตรอกมะตูม  ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายตรงข้าม
บ้านผู้ใหญ่จ าปา  
แก้วบัวดี  หมูท่ี่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ 6 บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
92 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย 

บ้านนางบุญเหลือ ถึงบ้านลุง
จันทร์ (กลุ่มมาลัย)  หมูท่ี่ ๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 3
๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสาย บ้านนางบุญ
เหลือ ถึงบ้านลุงจันทร์ (กลุ่ม
มาลัย)  หมู่ท่ี ๔ บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย บ้าน
นางบุญเหลือ ถึงบ้านลุง
จันทร์ (กลุ่มมาลัย)  
หมูท่ี่ ๔  
บ้านหนองสองตอน 
 ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

200,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

93 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
ระเบียงดาว ถึง รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 8
๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายระเบียงดาว ถึง 
รพ.สต.บ้านหนองสองตอน  
หมูท่ี่ ๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายระเบียง
ดาว ถึง รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
94 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย

บ้าน จ.ส.อ.ส าราญ  
เวียงอินทร์ ถึง สี่แยกบ้าน
ชมรมหิน  หมูท่ี่ ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายบ้าน จ.ส.อ.
ส าราญ  เวียงอินทร์ ถึง  
สี่แยกบ้านชมรมหิน หมู่ท่ี ๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
จ.ส.อ.ส าราญ เวียง
อินทร์ ถึง สี่แยกบ้าน
ชมรมหิน หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณซอยบ้าน
แฝด หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
แฝด หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน    (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน
แฝด  หมู่ท่ี 4  บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

600,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณซอยบ้าน
นางอุไร  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นางอุไร หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน   
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน
นางอุไร หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณซอย 
บ้านจ่าเท่ียง  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
จ่าเท่ียง หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน   ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
จ่าเท่ียง  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณซอย 
บ้านจ่าหวาน  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 350 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร บริเวณ
ซอยบ้านจ่าหวาน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
จ่าหวาน  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

800,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณสายบ้าน 
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณสายบ้าน  
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่ง
เสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน  
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง  
หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 63 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
100 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
สายไร่ปาล์ม หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน ถึง หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณสาย 
ไร่ปาล์ม หมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
สองตอน ถึง หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม  
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน ถึง หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

101 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณสาม
แยกฟาร์มวัวเบญจกาญจน์  
ถึงครัวชมดาว หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณ
สามแยกฟาร์มวัว 
เบญจกาญจน์  ถึงครัว
ชมดาว ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
102 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณจาก

ป้อมต ารวจแก่งเสี้ยน ถึง
ฟาร์มวัวเบญจกาญจน์  
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณ
จากป้อมต ารวจแก่ง
เสี้ยน ถึงฟาร์มวัวเบญจ
กาญจน์  หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง   

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บริเวณบ้านนาย 
สมยศ หนูขาว หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
บริเวณบ้านนายสมยศ หนู
ขาว หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านนายสมยศ  
หนูขาว หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
104 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 

(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บริเวณซอยเขาคอก 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
บริเวณซอยเขาคอก หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยเขาคอก หมู่
ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

105 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บริเวณบ้านนายแผน  
ดิษฐ์ภู่ หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
บริเวณบ้านนายแผน  ดิษฐ์ภู่ 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านนายแผน  
ดิษฐ์ภู่ หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 66 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
106 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย

บ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่ หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด
แน่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 
ลบ.ม. บริเวณสายบ้านนาย
แผน ดิษฐ์ภู่  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนาย
แผน ดิษฐ์ภู่ หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

107 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
บ้านนางเสริม วิเศษสิงห์ ถึง
บ้านนายบัว จับทอง หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด
แน่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 
ลบ.ม. บริเวณสายบ้านนาง
เสริม วิเศษสิงห์  ถึงบ้าน 
นายบัว จับทอง หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนาง
เสริม วิเศษสิงห์ ถึงบ้าน
นายบวั จับทอง หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณซอยบ้านนาง 
ดวงพร  พรมจันทร์ หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร บริเวณซอยบ้าน 
นางดวงพร  พรมจันทร์  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางดวง
พร  พรมจันทร์ หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง   

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณถนนซอย
บ้านป้าอุบล หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนน
ซอยบ้านป้าอุบล หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านป้า
อุบล  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 68 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร พงษ์สวัสด์ิ   
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย  พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์  
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร   
พงษ์สวัสด์ิ  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

111 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณทาง
แยกเข้าซอยเขาคอก  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะบริเวณ
ทางแยกเข้าซอย 
เขาคอก หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
112 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณสาย

บ้านนายสมนึก หมู่ท่ี ๕   
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
 

 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะบริเวณ
สายบ้านนายสมนึก  
หมู่ท่ี ๕  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

113 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณบ้าน
นายประสิทธิ์ ดอกนาค  
ถึงบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะบริเวณ
บ้านนายประสิทธิ์ ดอก
นาค  
ถึงบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
114 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณสาย

บ้านป้าอุบล  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะบริเวณ
สายบ้านป้าอุบล   
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

115 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณสาย
หน้าวัดถ้ าขุนไกร หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะบริเวณ
สายหน้าวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

116 โครงการวางท่อระบายน้ า  
บริเวณหน้าบ้านนางสมคิด  
กริ่มจิตร หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อวางท่อระบายน้ าบริเวณ 
หน้าบ้านนางสมคิด กริ่มจิตร 
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณหน้าบ้านนาง
สมคิด  กริ่มจิตร  
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

200,000 
 

สามารถระบายน้ าได้กว่า 
ร้อยละ๘๐  

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
117 งานตีเส้นการจราจร บริเวณ

ถนนสายหนองบัว  หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพี่อด าเนินงานตีเส้นการ 
จราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก  ยาว ๘๐๐ เมตร  
บริเวณถนนสายหนองบัว 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน)  

บริเวณถนนสาย 
หนองบัว หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

100,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

118 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
ซอยบ้านนางมาลัย สมบูรณ์
ทรัพย์  ถึงบ้านนายโต  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์  
ถึงบ้านนายโต  หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาง
มาลัย สมบูรณ์ทรัพย์  
ถึงบ้านนายโต  หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
119 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ

ซอยบ้านนายทวี  ปิโย  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายทวี  ปิโย หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายทวี 
ปิโย หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

300,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
ทางเข้าส านักสงฆ์ 
ธรรมอุทยาน  หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
ทางเข้าส านักสงฆ์ธรรม
อุทยาน  หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายทางเข้า
ส านักสงฆ์ธรรมอุทยาน   
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย
บ้านนายทวี  ปิโย หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนน
ซอยบ้านนายทวี  ปิโย  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ าย) 

บริเวณซอยบ้านนายทวี 
ปิโย  หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายสุริยา ฝาชัยภูมิ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นายสุริยา ฝาชัยภูมิ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
สุริยา ฝาชัยภูมิ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่ง
เสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 74 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายใจ  ประสานเอ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นายใจ  ประสานเอ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูมต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นางศรีนวล ถึงซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นางศรีนวล ถึงซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางศรี
นวล ถึงซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายจักรกฤษ ถึงซอยบ้านนาย
น้ าวน หนูขาว หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นายจักรกฤษ ถึงซอยบ้าน
นายน้ าวน หนูขาว  หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้าน
นายน้ าวน หนูขาว   
หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายชัว เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยบ้าน
นายชัว เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายชัว 
เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
127 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ

ซอยบ้านนายสมัยมีโชค  
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้านนายสมัยมีโชค 
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่  
หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

128 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางสนอง จีนฉาว ถึง
บ้านนางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์  
หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางสนอง  จีนฉาว  
ถึงบ้านนางมาลัย  
สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    หน้า 77 
 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
129 ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดสถานีสูบ

น้ าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด 
ปิดวาล์วน้ าส าหรับจ่ายน้ า
ของสถานีสูบน้ าบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานีสูบน้ าบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

40,๐๐๐ 
 

สถานีสูบน้ าฯ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)พร้อมระบบประปา 
บริเวณสนามกีฬา หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
บริเวณสนามกีฬา หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสนามกีฬา  
หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
131 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย

บ้านนาย พยนต์ หนูขาว ถึง
บ้านนายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณซอยบ้านนาย พยนต์ 
หนูขาว ถึงบ้านนายปัญญา 
คงกระพันธ์ หมู่ท่ี 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน 
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนางค านึง ลับแล หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณซอยบ้านนางค านึง 
ลับแล หมู่ท่ี 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาง
ค านึง ลับแล หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
133 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสระ

น้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสระน้ าสาธารณะ หมู่
ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอ
พอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสระ
น้ าวัดเขาเทพนิมิต ถึงซอย
บ้านนางรุจิรัตน์ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสระน้ าวัดเขา 
เทพนิมิต ถึงซอยบ้านนาง 
รุจิรัตน์ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน(ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสระน้ าวัดเขา 
เทพนิมิต ถึงซอยบ้าน 
นางรุจิรัตน์ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณซอยมูลคลิป  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณซอยมูล
คลิป หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยมูลคลิป  
หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านสารวัตรอ านวย ฉ่ ามะนา  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
บ้านสารวัตรอ านวย ฉ่ ามะ
นา หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ านวย  
ฉ่ ามะนา  หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนางจ านงค์  ใบรัก  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
บ้านนางจ านงค์  ใบรกั หมู่ที ่7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
นางจ านงค์  ใบรัก  
หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนางน้ าฝน  ภูโต หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
บ้านนางน้ าฝน  ภูโต  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน  (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
นางน้ าฝน  ภูโต หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณถนนสายริม
คลองส่งน้ า บ้านนายสุรินทร์  
สมัยนิยม ถึงบ้านนางอารมณ์  
เปรมปรีด์ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
ริมคลองส่งน้ า บ้านนาย
สุรินทร์ สมัยนิยม ถึงบ้าน
นางอารมณ์ เปรมปรีด์  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายริม
คลองส่งน้ า บ้านนาย
สุรินทร์  สมัยนิยม ถึง
บ้านนางอารมณ์  
เปรมปรีด์ หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก พร้อมลาน
คอนกรีตรอบหอถังประปา 
บริเวณทางเข้าหอถังประปา 
บ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร บริเวณทางเข้า
หอถังประปา บ้านกุ๊กโหน่ง 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณทางเข้าหอถัง
ประปา บ้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

180,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลาน
คอนกรีต บริเวณลาน
คอนกรีต หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างโดมหลังคาคลุม
ลานคอนกรีต กว้าง 25 
เมตร ยาว 50 เมตร บริเวณ
ลานคอนกรีต หมู่ท่ี 7  บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณลานคอนกรีต  
หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

3,000,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีสถานท่ี 
เป็นศูนย์รวมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
142 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน

บนเสาเหล็ก บริเวณทาง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น บริเวณทาง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
กรมทางหลวงชนบท  พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

143 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้าน ผอ.จ านงค์  ยอดข า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี ๗   
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 14 ต้น ส าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้าน ผอ.จ านงค์  
ยอดข า  หมู่ท่ี ๗  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

144 ปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจัดระเบียบในการ
จัดเก็บครุภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้
ง่าย ป้องกันการสูญหาย 

ห้องเก็บครุภัณฑ์ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

30,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 100 ของการ
จัดเก็บครุภัณฑ์มีระบบท่ี
ตรวจสอบได้ง่าย ไม่มีการ
สูญหาย 

การจัดเก็บครุภัณฑ์มีระบบท่ี
ตรวจสอบได้ง่าย ไม่มีการ
สูญหาย 

กองคลัง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
145 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะบริเวณภายใน
หมู่บ้านในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
4, 5, 6, 7  ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรช่วยลด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

146 ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ
ภายในหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป 
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

147 ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณ
ภายในหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง 
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป 
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
148 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน
สายร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
8 เมตร ยาว 500 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายร้าน 
อาหารกุ๊กโหน่ง หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

1,800,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

149 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางสาวบุณยนุช  รอดสิน  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร บริเวณซอยบ้าน
นางสาวบุณยนุช  รอดสิน  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางสาว
บุณยนุช  รอดสิน หมู่ท่ี 
7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
150 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 

บริเวณบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนเล่นกีฬา ออก
ก าลังกายใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาบริเวณบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7  ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย)  
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

ปะชาชนและเยาวชน ร้อย
ละ ๘๐ มีสถานท่ีเล่นกีฬา
ออกก าลังกายได้มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

151 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อบ ารุงหรือซ่อมแซม
สถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานีสูบน้ าบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ท่ี ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

152 โครงการวันเด็กแห่งชาติ   
 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและประสบการณ์
ท่ีดี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิด กล้าแสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 
และเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑ โครงการ 

100,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและประสบการณ์
ท่ีดี  
เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก 
และพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
153 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้

สู่โลกกว้าง ปลูกฝังความรักใน
ครอบครัว 
 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่เด็ก 
และมีประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 
 

60,000 
 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เกิดประสบการณ์ใหม่และ
ได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ 
และมีประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

154 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  

เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร
จ านวน 1 โครงการ 

5,000 
 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
มีอารมณ์และสติปัญญาดี 
มีน้ าใจนักกีฬา 

เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และได้ท ากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างสนุกสนาน 

ส านักปลัด 

155 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการ
ดูแลเด็กปฐมวัย  

ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุน
ไกรจ านวน 1 โครงการ 

5,000 
 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น 

ผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 

156 โครงการแห่เทียนพรรษาพา
เรียนรู้คู่คุณธรรม ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

เด็กเล็ก และคณะครู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 

5,000 
 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ได้รับการอนุรักษ์ 

ส านักปลัด 

157 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ครูผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

700,000 
 

จ่ายเงินเดือนครู 
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อยละ ๑๐0 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ครูผู้ดูแลแลเด็กฯ ได้รับ
เงินเดือนในการปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
158 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

170,000 
 

จ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อยละ ๑๐๐ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

159 เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

40,000 
 

จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กฯ ร้อย
ละ ๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ไดร้ับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลดั 

160 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร และส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่ม ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร และโรงเรียน
บ้านหนองสอง 
จ านวน 1 ปี 

800,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการท่ีครบถ้วน 

เด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรงและเติบโตได้สมวัย 

ส านักปลัด 

161 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร  
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร  
จ านวน 1 ปี 

370,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับสาร 
อาหารตามหลัก
โภชนาการท่ีครบถ้วน 

เด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรงและเติบโตได้สมวัย 

ส านักปลัด 

162 สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 ปี 
 

130,๐00 
 

ร้อยละ 100 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาความรู้
เพิ่มขึ้น 

การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
163 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์

และตกแต่งเทียนพรรษา  
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป ได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์
ตกแต่งเทียนพรรษา อนุรักษ์
ประเพณีและมีความสามัคคี
ในชุมชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
ความรู้ในการประดิษฐ์
ตกแต่งเทียนพรรษา และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณี  

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ในการ
ประดิษฐ์ตกแต่งเทียน
พรรษา 
อนุรักษ์ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลัด 

164 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไป ผู้น าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร ส.
อบต. และเจ้าหน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

๖,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ได้รับการอนุรักษ์ 

ส านักปลัด 

165 โครงการวันวิสาขบูชา  
วันส าคัญสากลโลก  

เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไป ผู้น าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร ส.
อบต. และเจ้าหน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ได้รับการอนุรักษ์ 

ส านักปลัด 

166 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา   
 

เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไป ผู้น าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร ส.
อบต. และเจ้าหน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ได้รับการอนุรักษ์ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
167 โครงการสงกรานต์ไทยห่วงใย

ผู้สูงอายุ  
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์ ส่งเสริมให้ผู้สูง 
อายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ และเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของประชาชน
ในท้องถิ่น  
 

ผู้สูงอายุและประชาชน
ท่ัวไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

150,000 
 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้อนุรักษ์ 
ประเพณีและมีความสามัคคี
ในชุมชนผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด 

168 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง  

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

คณะผู้บริหาร, ส.อบต., 
จนท.อบต., ผู้น า, 
ผู้สูงอายุ, เยาวชน และ
ประชาชน 
จ านวน 1 โครงการ 

150,000 
 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

169 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่น กลุ่มท ามาลัย  
กลุ่มเย็บปลอกหมอน กลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ
กลุ่มสตรีต าบลแก่งเสี้ยน  
มีทักษะความรู้ สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ครัวเรือน บนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชน และกลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ  
มีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

เยาวชน และกลุ่มสตรี มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ  
มีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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3.1.3  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.03) 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนการปฏิบัติของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)  
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้านในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

6๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด รพ.สต. 
บ้านหนองสอง

ตอน 
และ  

รพ.สต. 
บ้านแก่งเสี้ยน 

2 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนิน
ตามโครงการด าเนิน 
งานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี   

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี   
จ านวน ๑ โครงการ 

๕,๐๐๐ 
 

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนิน งานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของ
โครงการฯ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์การด าเนิน
โครงการและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

3 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี เพื่อด าเนินโครงการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อสนับสนุน
โครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือจ้าง 
อปท. ระดับอ าเภอ 
ส าหรับการประกาศ
ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

อปท. ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
จ านวน 14 แห่ง 

 ร้อยละ 10๐ ของ
ข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างของ อปท. ใน
เขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี มีการ  
ปิดประกาศให้ทราบ
ท่ัวกัน   

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานศูนย์

ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจ้าง
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อขยายเขตจ าหน่าย
ระบบไฟฟ้า บริเวณ
ภายในเขตหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7 ต.
แก่งเสี้ยน  

บริเวณภายในหมู่บ้าน
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

8๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

จังหวัดกาญจนบุรี 

5 อุดหนุนส านักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส านักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินตามโครงการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 
จ านวน ๑ โครงการ 

35,๐๐๐ 
 

ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ 100 

มีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และ
สนับสนุนการจัดงาน 
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคล
ท่ัวไป  

ส านักปลัด รพ.สต. 
บ้านหนองสอง

ตอน 
และ 

รพ.สต. 
บ้านแก่งเสี้ยน 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

6 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน  

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  
(2 ภาคเรียน
การศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  
จ านวน 1 ปี 

1,200,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการท่ีครบถ้วน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง
และเติบโตได้สมวัย 

ส านักปลัด โรงเรียน 
บ้านหนองสอง

ตอน 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอนตามโครงการศึกษานอก
สถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง 

นักเรียนโรงเรียน บ้าน
หนองสองตอน 
จ านวน 1 โครงการ 

100,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด โรงเรียน 
บ้านหนองสอง

ตอน 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอนตามโครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย์ กตัญญู
ฯลฯ 

นักเรียนโรงเรียน บ้าน
หนองสองตอน 
จ านวน 1 โครงการ 

 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนเปน็คนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และมีผลการเรียนดี
ขึ้น 

ส านักปลัด โรงเรียน 
บ้านหนองสอง

ตอน 
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3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.03) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนสายไร่ปาล์ม   หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  
 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,3๐๐ 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯ 
ไม่น้อยกว่า 19,8๐๐ ตาราง 
เมตร บริเวณถนนสายไร่
ปาล์ม  หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เชื่อม 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองกุ่ม  
ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม   
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
เชื่อม หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี  
จ านวน 1 แห่ง 

10,900,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา

เหล็ก บริเวณทางสาธารณะ
สาย หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อมหมู่ท่ี 3  
บ้านท่าเพนียด  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก ถนนทางหลวงหมายเลข 
3392 สูง 7 เมตร ระยะทาง 
2,200 เมตร จ านวน 55 ต้น
บริเวณทางสาธารณะสาย หมู่
ที่ 4  บา้นหนองสองตอน 
เช่ือมหมู่ที่ 3 บา้นท่าเพนยีด  
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปทาง
หลวงชนบท พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะ
สาย หมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
สองตอน เชื่อมหมู่ท่ี 3 
บ้านท่าเพนียด ต.แก่ง
เสี้ยน 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,100 เมตร มี
พื้นท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
6,600 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายเขาคอก หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
เชื่อม ถนนสายป่ายุบ หมู่ท่ี6 
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี   

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,100 เมตร มี
พื้นที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
6,600 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายเขาคอก หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 
เช่ือม ถนนสายป่ายบุ หมู่ที่6  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุร ี (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณถนนสายเขาคอก  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน เชื่อม ถนน
สายป่ายุบ หมู่ท่ี6 บ้าน
ป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  
จ านวน 1 แห่ง 

3,600,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน
สายแทรกเตอร์ หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
เชื่อม ถนนสายหนองกุ่ม  
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองกุ่ม   
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี   

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 700 เมตร มี
พื้นท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายแทรกเตอร์ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูมต.แก่งเสี้ยน 
เชื่อม ถนนสายหนองกุ่ม  
หมู่ท่ี6 บ้านหนองกุ่ม   
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณถนนสาย
แทรกเตอร์ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน เชื่อม ถนน
สายหนองกุ่ม หมู่ท่ี 6  
บ้านหนองกุ่ม   
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี  
จ านวน 1 แห่ง 

3,000,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชกา ร รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.05)   
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน

ป้องกันโรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
  

เพื่อฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน
โรคเอดส์และการมี 
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓  โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน   
จ านวน 1 โครงการ 

15,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร  

เด็กและเยาวชนมีทักษะและ
ภูมิคุ้มกันในการจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยว ข้องกับ
เรื่องเพศและโรคเอดส์ ลด
ปัญหาการท าแท้ง 

ส านักปลัด 

2 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงาน 

ผู้บริหาร, ส.อบต., 
เจ้าหน้าท่ี, ผู้น าชุมชน 
และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1 โครงการ 

10,๐๐0 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตระหนัก
ถึงคุณค่า สิ่งแวดล้อม 
เรียนรู้การประหยัด
พลังงาน 

ประชาชนและเยาวชนมี
จิตส านึกตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงาน 

ส านักปลัด 

3 ขุดลอกล าห้วยบริเวณเส้น
ส านักสงฆ์ แก่งเสี้ยนรัตน   
ถึงบ่อใหม่ บ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี ๔ ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อขุดลอกล าห้วย กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
บริเวณเส้นส านักสงฆ์ 
แก่งเสี้ยนรัตน  ถึงบ่อใหม่ 
บ้านหนองสองตอน หมู่ท่ี ๔ 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย)  

บริเวณเส้นส านักสงฆ์ 
แก่งเสี้ยนรัตน  ถึงบ่อ
ใหม่ บ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี ๔  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 ขุดลอกล าห้วยบริเวณเส้น

ชมรมหิน บ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี ๔ ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อขุดลอกล าห้วย กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
บริเวณเส้นชมรมหิน บ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี ๔  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย) 

บริเวณเส้นชมรมหิน 
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี ๔ ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
กับความต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

5 ขุดลอกล าห้วยบริเวณล าห้วย
เขาทอง หมู่ท่ี ๕  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ถึงหมู่ท่ี ๖  บ้านป่ายุบ  
ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 

เพื่อขุดลอกล าห้วย กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
พร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บริเวณล าห้วยเขาทอง  
หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ถึงหมู่ท่ี ๖  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย)     

บริเวณล าห้วยเขาทอง  
หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ถึงหมู่ท่ี ๖  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
จ านวน 1 แห่ง 

๑,900,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
กับความต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 ขุดลอกล าห้วยบริเวณล าห้วย

สายบ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๕   
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อขุดลอกล าห้วย สภาพ
เดิม กว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
ต้องการขุดลอกให้ได้ขนาด
กว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร  บริเวณ 
ล าห้วยสาย บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี ๕  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย)   

บริเวณ ล าห้วยสาย  
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๕   
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 ขุดลอกสระสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางซ่อนกลิ่น หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อขุดลอกสระสาธารณะ 
บริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น 
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย)   

บริเวณบ้านนาง
ซ่อนกลิ่น หมู่ท่ี 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 โครงการสนับสนุนส่งเสริม

สวัสดิการผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาส 
 สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และไร้ท่ีพึ่ง ฯลฯ  
  

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ด้อย 
โอกาส สงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง 
ฯลฯ 

ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และคนไร้ท่ีพึ่ง ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

ประชาชนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

9 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
แก่งเสี้ยน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
แก่งเสี้ยน  

รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

10 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองสองตอน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน   

รพ.สต.บ้านหนอง 
สองตอน  
จ านวน 3 หมู่บ้าน    

20๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

11 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
บริเวณบ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5  ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีสถานท่ีเล่น
กีฬาออกก าลังกายได้
มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 

บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ท่ี ๖ ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณโรงเรียนบ้านหนอง
ปลวก หมู่ท่ี ๖ ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ท่ี ๖ ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีสถานท่ีเล่น
กีฬาออกก าลังกายได้
มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณบ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ท่ี 7   
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีสถานท่ีเล่น
กีฬาออกก าลังกายได้
มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

14 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
หนองจอก  หมู่ท่ี 5  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย)  
จ านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีเครื่องออก
ก าลังกายได้มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย

ประจ าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านตรอกมะตูม 
หมู่ท่ี 6  ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย)  
จ านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีเครื่องออก
ก าลังกายได้มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

16 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณบ้านท่า 
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย)  
จ านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 

ปะชาชนและเยาวชน  
ร้อยละ ๘๐ มีเครื่องออก
ก าลังกายได้มาตรฐาน 

ประชาชนและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
17 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาบริเวณชุมชนเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อเมน
จ่ายน้ า บริเวณชุมชนเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณชุมชนเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

5,00๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ
ถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4  บ้าน
หนองสองตอน เชื่อม หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 
1,750 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์
เมตร บริเวณถนนลูกรัง หมู่
ท่ี 4  บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนลูกรัง  
หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง 
สองตอน เชื่อม หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

1,00๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
19 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย

กลุ่มบ้านนายนิด กันภัย ถึง
สายบนเขา หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะ 
ทาง ๒,๐๐๐ เมตร บริเวณ
สายกลุ่มบ้านนายนิด กันภัย 
ถึงสายบนเขา หมู่ท่ี ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายกลุ่มบ้าน
นายนิด กันภัย ถึงสาย
บนเขา หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,200,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ถนนบริเวณซอย
เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.1๕  เมตร พร้อมฝัง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 1  เมตร 
จ านวน 2 จุด ๆ ละ 18 
ท่อน หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
6,0๐๐ ตารางเมตร ถนน
บริเวณซอยเขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 4 บ้าน หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

ถนนบริเวณซอยเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง   
 

3,900,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณสายบ้าน 
ผู้พันสมชาย เอี่ยมมา หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านผู้พันสมชาย 
เอี่ยมมา  หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเส้ียน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายบ้านผู้พัน
สมชาย  เอี่ยมมา  
หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณสายบ้าน
นายบอย  โพธ์ิทอง ถึงทาง
ลาดยางสายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนอง 
สองตอน หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านนายบอย  โพธิ์
ทอง ถึงทางลาดยางสาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔ 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่ง
เส้ียน  (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายระชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณสายบ้านนาย
บอย  โพธ์ิทอง ถึงทาง
ลาดยางสาย
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านหนอง 
สองตอน  หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อนทรัพย์  
หมู่ท่ี ๔  บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร 
บริเวณบริเวณซอยบ้าน พ.อ.
โพยม ก้อนทรัพย์  หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเส้ียน  (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน  
พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์   
หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

900,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณสายบ้าน
นายชุมนุม  เนตรสุวรรณ  
หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านนายชุมนุม  
เนตรสุวรรณ  หมู่ที่ ๔ บา้น
หนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณสายบ้านนาย
ชุมนุม  เนตรสุวรรณ 
หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณซอยสถานี
อนามัยหนองสองตอน 
หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณซอยสถานีอนามยั 
หนองสองตอน หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณซอยสถานี
อนามัยหนองสองตอน 
หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

26 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  เชื่อม 
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
7๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,5๐๐  ตารางเมตร 
บริเวณถนน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  เช่ือม  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม   
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน  
๑ ป้าย)  

บริเวณถนน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
เชื่อม หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
27 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยบ้านชลรส ค านาค 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 6๐๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 3,0๐๐  ตาราง
เมตร บริเวณซอยบ้านชลรส 
ค านาค หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณซอยบ้านชลรส  
ค านาค หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
สายเขาคอก  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  เชื่อม
ถนนสายป่ายุบ หมู่ท่ี 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   
 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อย
กว่า 10,200 ตารางเมตร 
บริเวณสายเขาคอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เช่ือม
ถนนสายปา่ยุบ หมู่ที่ 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุร ี (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อม
ถนนสายป่ายุบ หมู่ท่ี 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   
จ านวน 1 แห่ง 

5,550,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

28 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
29 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนสาย หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
จอก - บ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี 4  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร บริเวณถนนสาย หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองจอก- บ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองจอก - 
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี 4  ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

5,550,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณถนนซอย
บ้านป้าอุบล  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,180 เมตร  
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 เมตร จ านวน 20 ท่อน 
บริเวณถนนซอยบ้านป้าอุบล 
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
ป้าอุบล  หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

3,650,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนสายบ้าน
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้านนาง
นิพาภร พงษ์สวัสด์ิ  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร บริเวณถนน
สายบ้านนายฉาย  พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์ 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร   
พงษ์สวัสด์ิ  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

1,50๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนซอย 
บ้านหนองจอก  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1 
เมตร จ านวน 48 ท่อน 
บริเวณ ถนนซอยบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 5  บา้นหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

2,00๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนซอยห้วย
ยายเตียง  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร บริเวณถนน
ซอยห้วยยายเตียง หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยห้วย 
ยายเตียง หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง  

1,50๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนซอยบ้าน
นางนกแก้ว หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร บริเวณถนน
ซอยบ้านนางนกแก้ว หมู่ท่ี 
5  บ้านหนองจอก ต.แก่ง
เสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นางนกแก้ว หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง  

60๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก บริเวณถนนซอย 
ไร่เอ-ดริน หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยไร่เอ-ดริน หมู่
ที่ 5  บา้นหนองจอก ต.แก่ง
เส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอย 
ไร่เอ-ดริน หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

1,00๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนซอยบ้าน
นายเติม หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนายเติม 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ต.
แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายเติม หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง  

1,80๐,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนซอยรางสมอ 
หมู่ท่ี ๖  บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยรางสมอ  
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอย 
รางสมอ  หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนสายตรอก
มะตูม-หนองสันตะวา หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง เชื่อม หมู่ท่ี ๘ บ้าน
หนองสันตะวา ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกวา้ง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายตรอกมะตูม-
หนองสันตะวา หมู่ที่ 6  บา้น
ตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  
อ.เมือง เช่ือม หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองสันตะวา ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย  (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนสายตรอก
มะตูม-หนองสันตะวา  
หมู่ท่ี 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง เชื่อม หมู่ท่ี ๘ 
บ้านหนองสันตะวา  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี 
จ านวน ๑ แห่ง 

๔,๕๓๕,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนซอยบ้าน
นายวน  หนูขาว หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
815 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,260 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนายวน  
หนูขาว หมู่ที่ ๖  บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายวน หนูขาว หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,900,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณถนนซอย
ธรรมอุทยาน หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,500 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยธรรมอุทยาน 
หมู่ที่ ๖ บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา  
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอยธรรม
อุทยาน หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนซอยบ้าน
ทนายแทรกเตอร์ หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านทนาย
แทรกเตอร์ หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน
ทนายแทรกเตอร์  
หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

700,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนซอย 
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยยิ้มใหญ่หลวง 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนซอย 
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ท่ี ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบริเวณถนนซอยฟาร์มไก่ 
หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร บริเวณถนน
ซอยฟาร์มไก่ หมู่ท่ี ๖ บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอย 
ฟาร์มไก่  หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

900,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณถนนบ้านป้าไข่ 
หมู่ท่ี ๖  บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร บริเวณถนน
บ้านป้าไข่ หมู่ท่ี ๖ บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนบ้านป้าไข่ 
หมู่ท่ี ๖บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณถนนบ้าน
หนองปลวก หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร 
บริเวณถนนบ้านหนองปลวก 
หมู่ที่ ๖ บา้นตรอกมะตูม ต.
แก่งเส้ียน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณถนนบ้าน 
หนองปลวก หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ฯ บริเวณถนนสาย
แทรกเตอร์ – หนองกุ่ม   
หมู่ท่ี ๖  บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ฯ กว้าง 6 เมตร ยาว 
550 เมตร ปริมาณลาดยาง
แอสฟัลท์ฯ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายแทรกเตอร ์–  
หนองกุ่ม  หมู่ที่ ๖  บา้นตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย
แทรกเตอร์ – หนองกุ่ม  
หมู่ท่ี ๖บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
47 ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารบริเวณ 

ท่ารถโดยสารประจ าทาง  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร
รถประจ าทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4 เมตร บริเวณท่ารถ
โดยสารประจ าทาง  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณท่ารถโดยสาร
ประจ าทาง  
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีท่ีพักผู้โดยสาร
รอรถประจ าทาง มีความ
สะดวกมากขึ้น 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านผู้ยากไร้ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ขององค์กรในการซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ผู้มี
ฐานะยากจน 

บริเวณพื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
ร้อยละ ๙๐ มันคงแข็งแรง 

ผู้ท่ีมีฐานะยากจนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน มีบ้านพัก
อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 

 

49 ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี ๔  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี ๔  ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายระชา
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี ๔  ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
50 ซ่อมบ ารุงปกติผิวทางลาดยาง

แอสฟัลท์ฯ บริเวณถนนบ้าน
หนองสองตอน – บ้านตรอก
มะตูม หมู่ท่ี 4  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อซ่อมบ ารุงปกติผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 8 
เมตร ยาว 2,800 เมตร 
ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 22,400 
ตารางเมตร บริเวณถนน
บ้านหนองสองตอน – บ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 4  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนบ้านหนอง
สองตอน – บ้านตรอก
มะตูม  หมู่ท่ี 4  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

9,700,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

51 ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบประปา
บริเวณภายในหมู่บ้านบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี ๖  ต.แก่ง
เสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
52 ซ่อมบ ารุงปกติผิวทางลาดยาง

แอสฟัลท์ฯ บริเวณถนน สาย
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อซ่อมบ ารุงปกติผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 8 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ  
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,080 
ตารางเมตร บริเวณถนน  
สายบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

7,200,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ส่วนท่ี 3   
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา  ท้องถิ่นสี่ปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – 
๒๕๖2) และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
       1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       เกณฑ์ตัวชี้วัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

93  คะแนน 4 

 
       1.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 19 95.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 13 86.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ 61 93.84 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  (๑๐) (9) 90.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (๑๐) (9) 90.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) (9) 90.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       (๕) (5) 100.00 
 3.5 กลยุทธ์        (๕) (5) 100.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (๕) (5) 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (๕) (5) 100.00 
 3.8 แผนงาน       (๕) (5) 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (๕) (4) 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (๕) (5) 100 

รวมคะแนน  100 93 93.00 
   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     หน้า 124 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 95.00 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100.00 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100.00 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100.00 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100.00 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100.00 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจ 
สอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 2 66.66 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.66 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100.00 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100.00 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 50.00 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50.00 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่ อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ ง ) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100.00 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100.00 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100.00 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
3 ยุทธศาสตร์ 65 61 93.84 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 90.00 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100.00 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80.00 
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ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 100.00 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100.00 

    
 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  โดยได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ ๑9 มิถุนายน ๒๕60 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
       2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
        เกณฑ์ตัวชี้วัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

94  คะแนน 4 

 
         2.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 90.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.66 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100.00 
รวมคะแนน  100 94 94.00 

   
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     หน้า 129 
 

        2.3 รายละเอียดในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิ เคราะห์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้

10 9 90.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90.00 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่ น โดยใ ช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9 90.00 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.66 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100.00 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100.00 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100.00 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100.00 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100.00 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100.00 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100.00 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4 80.00 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์คาดว่า
จะได้รับ) 

5 5 100.00 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100.00 
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3.  แผนงานทีด่ าเนินการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  แผนงานที่ด าเนินการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   0   . 

แผนงานที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

330 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 155 46.97 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

105 31.82 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖1) 

97 29.39 0 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
4.  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   0   . 

โครงการที่ด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนนิการ 
(เดือนเมษายน ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖1)   

97 0 5 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1)  คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑     การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง   :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา  
    ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  ๒    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     
ตารางท่ี 1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

 

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

1.การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

35 2,273,000.00 34 1,636,850.00 10 570,000.00 10 570,000.00 
 

2.การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 18 10,657,725.00 13 10,577,000.00 13 10,577,000.00 
 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่า
ทางสังคม 

24 16,916,300.00 25 21,282,500.00 22 21,355,000.00 22 21,355,000.00 
 

4.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหารการพัฒนาบุคลากร 

68 15,492,310.00 113 25,650,576.00 73 38,428,000.00 72 22,758,000.00 
 

5.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,827,600.00 127 169,842,500.01 120 166,605,000.00 117 151,638,000.00 
 

6.การพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 40 5,199,520.00 28 4,677,000.00 28 4,852,000.00 
 

7.การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ 

2 130,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 
 

รวม 330 205,844,550.00 359 234,519,671.01 268 242,462,000.00 264 212,000,000.00 
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ตารางท่ี 2  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินการ  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)    

 

ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียด 

โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 
1. การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

35 2,273,000.00 10.61 

2. การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 3.36 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 24 16,916,300.00 7.27 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง   
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

68 15,492,310.00 20.61 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,827,600.00 46.67 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 8.67 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

2 130,000.00 0.61 

รวม 330 205,844,550.00 97.80 
 
 
ตารางท่ี 3  รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1)    

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการเดิม 

จ านวนโครงการ 
ที่เพ่ิมและโอนมา 

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก 

รวม 

1.การพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน 7 28 0 35 
2.การพัฒนาการเกษตร และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 9 0 21 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณุค่าทางสังคม 15 9 0 24 
4.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

58 10 0 68 

5.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

109 45 0 154 

6.การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

19 7 0 26 

7.การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1 0 2 

รวม 221 109 0 330 
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แบบท่ี  ๓/๑    แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง     :   แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ ๖ เดือน  โดยเริ่มรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน เมษายน      
๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1)  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
 ตารางที่ 3  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

35 16 4.85 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 7 2.12 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม 

24 9 2.73 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

68 58 17.58 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

154 41 12.42 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 23 6.97 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

2 1 0.30 

รวม 330 155 46.97 
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ตารางท่ี 4  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 1            การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ า หมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

80,000 80,000 - ตุลาคม2561 ส านักปลัด ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

5,000 5,000 - กุมภาพันธ์
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับประโยชนก์ารด าเนิน
โครงการและมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 85,000 85,000 -     
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ยุทธศาสตร์ที่ 1            การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวกนิรภยั สร้าง
จิตส านึกในการขบัขี่แก่ประชาชน 

ประชาชนในเขต  
อบต. แก่งเส้ียน  

20,000 16,686 3,314 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

- เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 20,000 16,686 3,314     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2            การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   แนวทางการพัฒนาการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตะหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้การท า
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (โดย
การคัดแยกขยะ) 

อาสาสมัครแกนน าครอบ 
ครัว เกษตรกร และตวั แทน
ของครัวเรือนๆ ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน 

15,000 5,340 9,660 กันยายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนมีความรู้และทักษะสามารถ
คัดแยกขยะอินทรีย์ได้อย่าง เหมาะสม 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกรัก
ธรรมชาติ และฟื้นฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

10,000 3,440 6,560 กันยายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนในต าบลแก่งเส้ียนสนใจการ
รักษา สิ่งแวดลอ้มและธรรมชาติ 
ประหยัดพลังงาน น้ าและไฟ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ตามแนวทางพระราชด าริฯ 
ประจ าป ี2561 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล, 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง, คณะกรรม 
การศูนย์บริการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ และ
เกษตรกร ในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน 

120,000 112,750 7,250 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ  
อบต.แก่งเส้ียนปีประสิทธภิาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 145,000 121,530 23,470     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการสุขสันต์วันครอบครัว 
ประจ าป ี2561 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

60,000 60,000 - มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด เกิดความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งครอบครัว 
เด็กมีความคุ้นเคยและมีจิตส านกึที่ดี ต่อ
สถาบันครอบครัว 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สถาบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
 

120,000 113,400 6,600 มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่รว่มกันของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิ
สภาฯ หวัหนา้ส่วนราชการ 
ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มตา่ง ๆ 
อาสาสมัคร และกลุ่มสตรีใน
พื้นที่ต าบลแก่งเส้ียน 

16,000 14,330 1,670 มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ชุมชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง
ปัญหาในพื้นที่มากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยัยา
เสพติด ประจ าป ี2561 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 

100,000 99,430 570 เมษายน  
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่รว่มกันของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และกลุ่มสตรี ประจ าปี 2561 

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไปในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

30,000 12,430 17,570 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด สตรีและผู้สูงอายุสามารถสร้างรายได้
ให้กับครัว เรือนและชุมชนสามารถมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นแบ่งเบาภาระหน้าที่
คนในครอบครัว 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

1,000,000 944,000 56,000 กันยายน 
2561 

ส านักปลัด ชุมชนมีสถานที่ที่ให้ บริการในการจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ และเป็นส านักงานศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบล แก่งเส้ียน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

7 โครงการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เคลื่อนที่ อบต.
แก่งเส้ียน ประจ าปี 2561 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วย
เอดส์ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 

7,500 7,369 131 พฤศจิกายน 
2560 

ส านักปลัด ผู้สูงอายุและผู้พกิารมีคุณภาพชวีิตที่ด ี เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

8 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการ ในเขต อบต.  
แก่งเส้ียน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน  

1,536,000 1,320,800 215,200 ปีงบ 
ประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ผู้พิการมีคุณภาพชวีิตที่ด ี เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.  
แก่งเส้ียน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน  

5,086,800 4,949,100 137,700 ปีงบ 
ประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

10 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

42,000 42,000 - ปีงบ 
ประมาณ 
2561 

ส านักปลัด มีเงินจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์
 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษ
สุนัขบ้า ประจ าป ี2561 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.แก่งเส้ียน 

50,000 45,639 4,361 มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า และมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

12 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็งของ
ผู้สูงอายุและเครือข่าย ประจ าป ี
2561 

ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
และเจ้าหนา้ที่ อบต. 
แก่งเส้ียน 

98,000 97,000 1,000 มิถุนายน 
2561 

ส านักปลัด ผู้สูงอายุในต าบลแก่งเส้ียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับบริการสุขภาวะที่ดี ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
แก่เยาวชน ประจ าป ี2561 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเส้ียน 

50,000 42,800 7,200 กุมภาพันธ์ 
2561 

ส านักปลัด เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้คุณค่าของ
หลักธรรมในทางศาสนา สามารถน ามา
ปรับใช้ในการด าเนิน ชีวิตได้อยา่งมี
ความสุข 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 8,196,300 7,748,298 448,002     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  2  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณ สนามกีฬา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน  หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

175,000 174,000 1,000 มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด บริเวณองค์การบริหาร ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 175,000 174,000 1,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4            การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 54,440 24,140 30,300 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ในการให้บริการประชาชนของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

20,000 18,000 2,000 กันยายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 74,440 42,140 32,300     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4            การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4     การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทน  
(ฝ่ายประจ า) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

5,063,880 4,968,314 95,566 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ  
อบต.แก่งเส้ียน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการฯ 

243,695 19,500 224,195 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ  
อบต.แก่งเส้ียน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก าหนด 

86,100 57,150 28,950 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ  
อบต.แก่งเส้ียน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

268,800 15,900 252,900 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
 

อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ  
อบต.แก่งเส้ียน 

1,307,800 107,807.63 229,782.37 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

6 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงานของ  
อบต.แก่งเส้ียน 

140,000 132,595 7,405 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

20,000 9,720 10,280 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

20,000 64,55 13,545 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของ อบต.แก่งเส้ียน 

80,000 59,383 20,617 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของ อบต.แก่งเส้ียน 

300,000 153,148.80 146,851.20 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

110,000 80,200 29,800 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

12 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/  
ที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต.
แก่งเส้ียน 

900,000 565,697.62 334,302.38 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

13 ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน 
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

12,000 4,919.86 7,080.14 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

14 ค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบ GFMIS 
ฯลฯ ของ อบต.แก่งเส้ียน 

12,000 858 11,142 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

15 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ ของ อบต.แก่งเส้ียน 

100,000 85,257.60 14,742.40 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

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

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์  
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

5,000 4,815 185 มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

17 โครงการรับวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน 

ประชาชนทั่วไป ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 

20,000 11,160 8,840 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับประโยชน ์รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปจัจุบัน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

18 งานจ้างเหมาท าความสะอาด 
บริเวณที่ท าการ อบต.แก่งเส้ียน 

พนักงานจ้าง 99,600 94,677 4,923 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

19 งานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อม 

พนักงานจ้าง  99,600 95,217 4,393 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

20 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประจ ารถน้ า 

พนักงานจ้าง 90,000 89,266 734 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

21 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

พนักงานจ้าง 72,000 6,000 66,000 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

22 งานจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่บันทึก
ข้อมูล 

พนักงานจ้าง จ านวน 1 คน 108,000 977,844 10,216 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

23 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการ
จัดเก็บรายได้และบรกิาร
ประชาชน 

พนักงานจ้าง จ านวน 1 คน 100,000 96,389 3,611 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

24 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานธุรการ และงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 110,000 96,389 13,611 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 
 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

25 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

48,120 47,171 949 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานจ้างมีประกันสังคม เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

26 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  

92,000 80,118 11,882 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

27 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

150,000 150,000 - ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานท้องถิ่นมีสวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

28 ค่าเช่าบ้าน พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก าหนด 

87,000 72,000 15,000 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

29 งานจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
พัฒนาชุมชน 

พนักงานจ้าง 81,000 44,410 36,590 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด อบต.แก่งเส้ียน มีการบริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

30 งานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

พนักงานจ้าง 81,000 44,410 36,590 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

31 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. ในสังกัด  
อบต.แก่งเส้ียน 

67,500 50,000 17,500 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด อบต. มีศักยภาพและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้ง
ท่ี 5/2561  ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2561 

รวม 9,975,095 8,226,772.51 2,128,933.73     
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ยุทธศาสตร์ที่ 5           การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1     การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณ หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองสองตอน เชื่อม หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

491,500 490,500 1,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กบริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้านนาง 
นิพาภร พงษ์สวัสด์ิ หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณถนนสายบ้าน นาย
ฉาย พุฒเอก ถึงบ้านนาง 
นิพาภร พงษ์สวัสด์ิ  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

497,500 490,500 7,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณถนนซอยบ้าน
นายทวี ปิโย หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณซอยบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้าน 
นายโต หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

226,500 225,500 1,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนายใจ 
ประสานเอ หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

487,000 486,000 1,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
บริเวณบ้านนายสมัยมีโชค สุข
เอี่ยม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณบ้านนายสมัยมีโชค 
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

80,500 78,500 2,000 กรกฎาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

6 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
บริเวณบ้านนางสนอง จีนฉาว 
ถึงบ้านนางมาลัย สมบูรณ์
ทรัพย์ หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

บริเวณบ้านนางสนอง จีน
ฉาว ถึงบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ท่ี ๖ 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

55,500 54,000 1,500 กรกฎาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

7 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้าน ผอ.จ านงค์ ยอดข า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี ๗  
ต.แก่งเสี้ยน 

งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
480 เมตร ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ 
2 × 36 วัตต์ จ านวน 12 
ชุด และติดตั้งวัตต์ฮาว
มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 
สาย 220 โวลท์ ขนาด 
15(45) แอมป์ จ านวน 1 
เครื่อง ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
กฟภ.กจ 

66,800 66,766.93 133566.93 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เปน็โครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
3/2561  ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณถนนซอย 
ไร่เอ-ดริน  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 760 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร จ านวน 6 
ท่อน ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ปา้ย 

455,000 454,000 - มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กบริเวณถนนซอยฟาร์มไก่ 
หมู่ท่ี ๖ บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 720 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ปา้ย 

409,000 408,000 1,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

10 ขยายเขตระบบประปา บริเวณ
ชุมชนเขาใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

งานเดินท่อ PVC ขนาด Ø 1 
1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อม
อุปกรณ์ PVC ระยะ ทางยาว 
800 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 

57,500 57,000 500 เมษายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

11 เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน
ทนายหมี หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 
นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 ?  
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 

114,500 114,000 500 กุมภาพันธ์ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

12 เจาะบ่อบาดาล บริเวณอนามัย
หนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 
นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 ? 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 

114,500 114,000 500 กุมภาพันธ์ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
สมเกียรติ ล้วนรอด หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ปา้ย 

234,500 234,000 500 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
2/2561 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2561  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยนายพยนต์ 
หนูขาว ถึงบ้านนายปัญญา 
คงกระพันธ์ หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

204,000 199,000 5,000 กุมภาพันธ์ 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
4/2561  ลงวันท่ี 15 
มีนาคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยนายพยนต์ 
หนูขาว หมู่ท่ี 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 740 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 18 ท่อน 3 จุด 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 
1 ป้าย 

496,000 495,000 1,000 มกราคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2561 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนางค านึง ลับแล หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 740 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 18 ท่อน 3 จุด 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 
1 ป้าย 

496,000 495,000 1,000 กรกฎาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนายลัก 
แสนเทศ หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบา้นนาย
ลัก แสนเทศ หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 
ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 
1 ป้าย 

168,500 167,500 1,000 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้าน จ.ส.อ.
เพชรนวล เล่ห์บุญ หมู่ท่ี ๔ 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบา้น 
จ.ส.อ.เพชรนวล เล่ห์บุญ  
หมู่ที่ ๔ บา้นหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน ขนาดกว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๔๙๕ 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย 

249,000 248,000 1,000 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

19 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดเนิน
พระงาม หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดเนิน
พระงาม หมู่ท่ี ๔ บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้างข้างละ 2 เมตร ยาวรวม 
350 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

328,000 327,500 200 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
5/2561  ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2561 

20 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 160 เมตร และ
พื้นท่ีรวมอีก 110 ตาราง
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
430 ตารางเมตร พร้อมย้าย
เสาไฟฟ้าจ านวน 2 ต้น ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

236,000 220,500 15,500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
5/2561  ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

21 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
บ้านพวงมาลัย หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
ซอยบ้านพวงมาลัย หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน ขนาดกว้าง  
๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 335 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย 

80,500 80,000 500 มิถุนายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 

22 เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน
นายราเชน ยอดแก้ว หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน
นายราเชน ยอดแก้ว หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 
17-2532) ลกึ 43 ? 100 
เมตร หรือจนกวา่จะได้น้ าใช้
ในเกณฑ์ดีปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 3 ลบ.ม./ชม. ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชา สัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

190,500 190,000 500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
5/2561  ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2561 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     หน้า 163 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

23 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตอน  
ต.แก่งเส้ียน แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 

85,000 85,000 - พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีโอนเพื่อ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งท่ี 
6/2561  ลงวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2561 

24 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยส านักสงฆ์พุทธ
พรหมปัญโญ หมู่ท่ี ๕  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณซอยส านักสงฆ์พุทธ
พรหมปัญโญ หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 
ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 
พาราไม่น้อยกวา่ 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต. แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย 

500,000 493,500 6,500 มิถุนายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

25 ก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยนายณรงค์ 
น้อยวิจิตร หมู่ท่ี ๕  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

ก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยนายณรงค์ 
น้อยวิจิตร หมู่ท่ี ๕ บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ 
ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

253,500 253,000 500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 2  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 18 
เมษายน 2561 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยเข็มทอง  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยเข็มทอง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

178,000 178,000 - สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 4  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์ 
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 840 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชา สัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

417,500 416,000 1,500 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 4  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยเซียมศิริ  
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยเซียมศิริ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 850 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 
ป้าย 

436,500 436,000 500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 2  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 18 
เมษายน 2561 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     หน้า 166 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
บ้านภู่ระหงษ์ หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
ซอยบ้านภู่ระหงษ์ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.30 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 96 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

23,000 22,500 500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 2  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 18 
เมษายน 2561 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
ล าพอง ดอนขันไพร หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายล าพอง ดอนขัน
ไพร หมู่ท่ี 7 บ้านท่า
ดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
๑0๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย 

156,500 156,000 500 พฤษภาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 2  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 18 
เมษายน 2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบริเวณซอย
บ้านนายใบ หมุ่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1.000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน  
1 ป้าย 

500,000 498,500 1,500 มิถุนายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต
บริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 
เมตรยาว 240 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ถนนลาดยางพาราไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร 
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 
0.80 เมตร จ านวน 6 ท่อน 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้าย ประชาสัมพันธ์  
จ าวน 1 ป้าย 

492,000 491,000 1,000 มิถุนายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นโครงการท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561 

รวม 8,780,800 8,724,766.93 56,033.07     
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ยุทธศาสตร์ที่ 6            การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

487,680 
 

159,360 328,320 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ครูผู้ดูแลแลเด็กฯ ได้รับเงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

2 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

145,440 46,640 98,800 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ผู้ดูแลเด็กฯ ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

3 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดถ้ า
ขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

22,620 6,500 16,120 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด ผู้ดูแลเด็กฯ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพใน
การปฏิบัติงาน 
 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ขุนไกร และส าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
จ านวน 1 ป ี

621,000 51,166.08 569,833.92 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด เด็กมีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง และ
เติบโตได้สมวัย 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
จ านวน 1 ปี 

308,700 127,260 181,440 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด เด็กมีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง และ
เติบโตได้สมวัย 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

6 สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ขุนไกร 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
จ านวน 1 ปี 

107,100 107,100 - ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

7 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน ประจ าปี
งบประมาณ 2561)  

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
จ านวน 1 ป ี

1,044,000 518,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 525,260 ตุลาคม 
2560  

ถึง มีนาคม 
2561 

ส านักปลัด เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงและเติบโตได้สมวัย 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

8 โครงการ ”การศึกษาก้าวไกล 
ท้องถิ่นไทยพัฒนา” ประจ าป ี
2561 

คณะครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑ โครงการ 

40,000 40,000 - ธันวาคม 
2560 

ส านักปลัด คณะครู ผู้ปกครองเด็ก เจ้าหน้าที่ มี
ส่วน ร่วมในการสนองต่อพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช เกิดความสามัคคี
และความเข้มแข็งในชุมชนมากขึ้น 

เป็นโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 

รวม 2,776,540 1,056,766.08 1,719,773.92     
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ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
สู่โลกกว้าง ปลูกฝังความรักใน
ครอบครัว 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

60,000 24,000 36,000 กุมภาพันธ์ 
2561 

ส านักปลัด การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

2 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร 

487,680 442,240 45,440 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

3 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

145,440 128,260 17,180 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

4 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

22,620 17,875 47,450 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร และส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร และโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 

621,000 348,053.28 272,946.72 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด เด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง
และเติบโตได้สมวัย 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6            การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า  
ขุนไกร 

308,700 28,546 23,240 ปีงบประมาณ 
2561 

ส านักปลัด เด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง
และเติบโตได้สมวัย 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

7 สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

107,100 107,100 - มกราคม 
2561 

ส านักปลัด การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

8 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน ประจ าปี
งบประมาณ 2561) 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน 

1,044,000 971,920 72,080 ปีงบ 
ประมาณ 
2561 

ส านักปลัด การจัดการศึกษาของ มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

รวม 2,796,540 2,067,994.28 728,545.72     
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ยุทธศาสตร์ที่ 6            การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์และประชา 
สัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจ าปี 
2561 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไป ผู้น าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
และเจ้าหน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน 

3,600 3,600 - กรกฎาคม 
2561 

ส านักปลัด เกิดการบูรณาการการท างาน เสริม 
สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนร่วม
แรง ร่วมใจกัน เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

2 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

คณะผู้บริหาร, ส.อบต., 
จนท.อบต., ผู้น า, ผู้สูงอายุ
, เยาวชน และประชาชน 

130,000 50,000 80,000 พฤศจิกายน 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสามัคคีและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

100,000 52,895 47,105 สิงหาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนทุกคนเกิดจิตส านึก และ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 
87 พรรษา 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

150,000 80,000 70,000 กรกฎาคม 
2561 

ส านักปลัด ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสามัคคีและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เป็นโครงการท่ีบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

รวม 383,600 186,495 197,105     
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    การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2561 
อบต.แกง่เสีย้น เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ท ัง้หมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

1.การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 35.0 
10.6

1 
2,273,000.00 1.10 16.0 

10.3

2 
1,659,200.00 4.89 10.0 9.52 1,442,744.00 5.24 10.0 9.52 1,442,744.00 5.24 10.0 9.62 1,442,744.00 5.31 

2.การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21.0 6.36 
11,842,000.0

0 
5.75 7.0 4.52 215,000.00 0.63 3.0 2.86 121,530.00 0.44 3.0 2.86 121,530.00 0.44 3.0 2.88 121,530.00 0.45 

3.การพัฒนาคุณภาพชวีิต และคุณค่าทางสังคม 24.0 7.27 
16,916,300.0

0 
8.22 9.0 5.81 7,067,300.00 

20.8

3 
7.0 6.67 6,588,908.00 

23.9

2 
7.0 6.67 6,588,908.00 

23.9

2 
7.0 6.73 6,588,908.00 

24.2

3 

4.การพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

68.0 
20.6

1 

15,492,310.0

0 
7.53 58.0 

37.4

2 
11,565,365.00 

34.1

0 
41.0 

39.0

5 
8,574,340.51 

31.1

3 
41.0 

39.0

5 
8,574,340.51 

31.1

3 
41.0 

39.4

2 
8,574,340.51 

31.5

3 

5.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

154.0 
46.6

7 

155,827,600.

00 

75.7

0 
41.0 

26.4

5 
9,867,600.00 

29.0

9 
31.0 

29.5

2 
8,229,766.93 

29.8

8 
31.0 

29.5

2 
8,229,766.93 

29.8

8 
31.0 

29.8

1 
8,229,766.93 

30.2

6 

6.การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26.0 7.88 3,363,340.00 1.63 23.0 
14.8

4 
3,516,140.00 

10.3

7 
13.0 

12.3

8 
2,586,403.28 9.39 13.0 

12.3

8 
2,586,402.68 9.39 12.0 

11.5

4 
2,238,350.00 8.23 

7.การพัฒนาระบบการบริหารและการจดัการด้าน
เศรษฐกิจ 

2.0 0.61 130,000.00 0.06 1.0 0.65 30,000.00 0.09 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 330.0   
205,844,550.

00 
  155.0   33,920,605.00   105.0   27,543,692.72   105.0   

27,543,692.1

2 
  104.0   

27,195,639.4

4 
  

ขอ้มลู ณ 05/10/2561 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดผลได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ บ่งชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
สามารถพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
  4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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                                           พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
 
  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น  

การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา  
การเมืองระดับท้องถิ่น สามารถแบ่งแยกออกได้ตามประเภท เช่น การเมืองขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด  เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั้งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบัน และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)  
ดั้งนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
       ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้ทุก
ฝ่ายต้องศึกษาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของระดับชาติและในท้องถิ่นทุกระดับ 
เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  และข้าราชการท้องถิ่นควรปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมาย 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 

องค์การ 
(Organization) 
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ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายก็อาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น ดังนั้น 
ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะต้องประยุกต์ใช้กฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพและบริบท
แวดล้อมที่แท้จริงของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็น นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง  
 
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้น เป็นสาเหตุของ
ปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การแจกของ (แจกผ้าห่ม เสื้อกัน
หนาว และถุงยังชีพต่างๆ)  และการเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่แก้ไขปัญหาของตนเองในเบื้องต้นก่อน 
ท าให้ประชาชนอ่อนแอรอแต่การช่วยเหลือของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของหน่วยตรวจอย่างเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่ง คือ ประชาชนขาดการมส่วนร่วมทางการเมืองกับท้องถิ่น เพราะต้องเอาเวลาไป
ท ามาหากินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่รับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท าให้
การเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ไม่มีประชาธิปไตยโดยแท้จริง เป็นการเมืองที่มาจากเงินเป็นหลัก ท าให้เกิดการทุจริต
ของนักการเมืองท้องถิ่นท่ีต้องถอนทุนคืน นั้นเอง 

ทั้งนี้ ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานท้องถิ่น ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาต่อไป 

 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) 

ชุมชนในแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่
ละพ้ืนที่ก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งสภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะก าหนด
นโยบายเพ่ือตอบสนองต่อพรรคพวก กลุ่มเครือญาติพ่ีน้องของตนเอง กลุ่มอ่ืนที่เคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองก็จะเกิด
การโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต เพราะในปัจจุบัน การสื่อสารได้มีการ
พัฒนาและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรในท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ และสาเหตุ
ดังกล่าว รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมและ เพ่ือลดความขัดแย้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ เพราะประชาชนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในท้องถิ่นจะได้แก้ปัญหาที่ตรงประเด็น ควบคู่กับการเป็นสังคม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

 
  4) การปรับตัววิทยาการใหม่ๆ (Technology) 

       ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรม
พัฒนาการปฏิบัติราชการในสายงานต่างๆ การฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เป็นต้น ประกอบกับการจัดท า 
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เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจ า และข้าราชการท้องถิ่นสามารถค้นหา
หนังสือสั่งการต่างๆ ได้ในเว็ปไซต์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารให้ประชาชนและผู้สนใจ 
เข้าชมและมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

   
 2.2 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ดังนี้  
                1. การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ควรประกาศให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ของผู้รับเหมา ไม่เพียงแต่ให้ช่างผู้ควบคุมงานเท่านั้น เพราะจะท าให้ได้งานก่อสร้างที่มีความสมบูรณ์ตาม
แบบทีก่ าหนดไว้  
                2. อบต.แก่งเสี้ยน ควรด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เพ่ือการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่
จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นรูปธรรม อาจ
เป็นเพราะว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจในการร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการในรูปของ "คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน"  โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และ
อยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับครอบครัวมากขึ้น  
                 3. อบต.แก่งเสี้ยน ควรหาวิธีการ มาตรการ ส่งเสริมเด็กและเยาวชน หรือหรือนักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่เรียนดี เรียนเก่ง แต่ต้องมีภาระในการ
ชว่ยเหลือบิดามารดาในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอส าหรับการศึกษาเล่าเรียน เพราะค่าครองชีพที่ 
สูงขึ้น ส่งผลให้เด็กๆ ดังกล่าวไม่มีเวลาในการทบทวน ศึกษาหาความรู้ เท่าที่ควร  สุดท้ายอาจส าเร็จการศึกษาเพียง 
ภาคบังคับเทา่นั้น  
                 4. อบต.แก่งเสี้ยน ควรจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายที่ปลอดภัย และสวนสาธารณะส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ อาจเป็นเพราะว่าประชาชนต้องการสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับออกก าลังกาย 
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว  
 

2.3  ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล ข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามประเมินผล มีดังนี้  
                 ๑. จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   ซึ่งจากรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  มีโครงการทั้งหมด 330 โครงการ น ามา
จัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน 155 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
46.96  ซึ่งถือไดว้่าอยู่ในเกณฑ์ ค่อนขา้งต่ า  สาเหตุอาจมาจากความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก  ดังนั้น ผู้ที่
มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ถี่ถ้วน จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่สามารถแก้ไข
ปัญหาโดยรวม เพื่อไมใ่ห้มีโครงการจ านวนมากและไม่สามารถน ามาด าเนินการได้   
                 ๒. การรายงานผลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) ในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ที่มีการอนุมัติงบประมาณ การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเป็นปจัจุบัน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ควรบันทึกข้อมูลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและ ประเมินผล
กิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนา ท าให้ทราบว่าในห้วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนา อบต. ในด้าน
ใด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดบ้าง    ใช้งบประมาณไปเทา่ไร  
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                 ๓. ประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การจัดท าแผนมี
โครงการในลักษณะดังกล่าวบรรจุไว้จ านวนมาก ซึ่งต้องใช้ งบประมาณสูงเช่นกัน  
                 ๔. การติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ประชาชนให้ความสนใจในการให้ข้อมูล แต่จะระบุข้อมูลใน
ลักษณะที่เกรงใจส่วนราชการที่ได้ด าเนินโครงการต่างๆ  
                 ๕. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรมีการประกาศให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้
ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการท างานของผู้รับเหมา และควรมีการวางแผนที่ดี หรือควรระบุพิกัดจุดที่จะด าเนินการ
ให้ชัดเจน ว่าอยู่ช่วงใด ตรงไหน 
 
          2.4 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล  
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีข้อจ ากัด ดังนี้  

       1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ไม่ให้ความ 
ส าคัญและความร่วมมือในการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามข้อมูลจากประชาชนเท่าที่ควร  
                 ๒. ประชาชนขาดความตื่นตัว ความกระตือรือร้น ไม่ให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อบต. เท่าที่ควร 
 
           2.5 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล  
           ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ดังนี้  

 

           การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
                 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนควรพิจารณา กิจกรรม/
โครงการที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกส่วนทุกดา้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านไปพร้อมกัน  
                 ๒) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนควรพิจารณางบประมาณ และ
ค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา  หากโครงการใดที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีการใช้ งบประมาณจ านวนมาก จ าเป็นต้องจัดท าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องหลายปี เพ่ือจะได้ ด าเนิน
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สนองต่อความต้องการ และการแกไ้ขปญัหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
                 ๓) ควรวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนให้ชัดเจน เพ่ือที่จะไม่ท าให้
โครงการมจี านวนที่มากจนเกินไป และไม่สามารถน ามาปฏิบัติหรือด าเนินการแกไ้ขปญัหาได้จริง  
                 ๔) การก าหนดชื่อโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด 
ควรให้ชัดเจน  
                 ๕) โครงการประเภทกอ่สร้างควรระบุสถานที่ตั้ง หรือสถานที่ด าเนินโครงการให้ชัดเจน หรือ
ควรมีการส ารวจสถานที่ด าเนินการจริงก่อนบรรจุโครงการไว้ ในแผน  
                 ๖) ควรประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้ประชาชน
ทราบ เพื่อประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  

 
 

           การบริการประชาชน  
                 ๑) อบต.แก่งเสี้ยน  ควรจัดเจ้าหน้าทีส่ าหรับบริการประชาชน ที่สามารถทดแทนกันได้   
               ๒) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  
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                 ๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้ รับความสะดวก 
รวดเร็วและถูกตอ้ง ในการบริการของ อบต.  
                 ๔) เจ้าหน้าที ่อบต. ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน  
                 ๕) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี  
                 ๖) ควรสร้างภาพลักษณท์ี่ดีใหเ้กิดข้ึนกับ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

  
 

******************************* 
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ส่วนท่ี  5 
ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 

 
 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า” 
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โครงการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่อบต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็งของผู้สูงอายุและเครือข่าย ประจ าปี 2561 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 

 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑3 และข้อ 14 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้ง ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เลขที่ 225 หมู่ที่ 5 ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  โทรศัพท์  ๐3๔ – 510797  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ   วันที่   17   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 

 
     สมชาย  ฟักทอง 

     (นายสมชาย  ฟักทอง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 


