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ค าน า 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2564 ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนต่อไป 

 
 
 
 
                                                                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 7/๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 9(ข้อ 22) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบดังกล่าว 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
 

เหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโครงการเพ่ือช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
7/2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน                   
   แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน           
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น    
                                   รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน   
1. แผนงานเคหะและชมุชน       1 4,636,000 - - 1 4,636,000 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 20 6,685,000 - - 20 6,685,000 

รวม - - - - - - 21 6,685,000 - - 21 6,685,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 21 6,685,000 - - 21 6,685,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  9 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาง
สุนันท์  พรมด า  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 245 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 120,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาง
ทิพวรรณ  มีเท  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
210 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 104,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  10 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายอ๊อด  
พันธ์แตง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 216,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหน้าโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน   
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 498,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางจิ๊ด  
ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
300 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 147,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 496,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รบัการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  12 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
138 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 621 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 302,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
ป้าศรีนวล (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 704 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 345,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  13 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางมาลัย  
ปลูกฝัง (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
99 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 445.50 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 217,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย 
ประสิทธ์ิ  รุ่งฉาย หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 235,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  14 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย 
บุญธรรม แสงรักษาทรัพย์  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
187 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 748 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 366,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายพยนต์  หนูขาว 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด    
Ø 0.60 เมตร กว้าง 3 
เมตร ยาว 132 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 396 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 203,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  15 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 280 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 137,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

                                                                                                               



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  16 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  17 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง บริเวณ  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 6  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก 
อ.เมืองกาญจนบุร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED 
100 W  เสาไฟฟ้าสูง 9  
เมตร  จ านวน 80 ต้น  
ตามแบบรูปและรายละเอียด 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 4,636,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  18 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางนิ่ม  
โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 498,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยร้านบญุอุไร 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 323,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  19 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายฉาย  
พุฒเอก (ต่อจากเดิม)   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 496,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
198 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 990 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 498,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  20 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
บ้านบริเวณซอยบ้าน 
นายสมยศ  หนูขาว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด    
Ø 0.60 เมตร ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 980 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 489,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
ฝายเก็บน้ า หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด    
Ø 0.60 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 497,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  21 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายชั้ว  
เรือนทอง (ต่อจากเดิม)
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 498,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เรื่อง   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564   
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีมติให้
ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
(ครั้งที ่1/๒๕64)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
7/2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันที่ประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797    
      
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

                       (นายสมชาย  ฟักทอง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 

 

 

…………………………………ปลัด อบต. 
......................................หวัหน้าส่วน
......................................พิมพ์/ทาน 


