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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ.2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.๒๕61-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/๒๕๖1 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน  
แปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
 

 

 
เหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) 
ไปแล้วเมื ่อวันที ่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม 
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ของ อบต.แก่งเสี้ยน ทําให้ไมส่ามารถดําเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน    
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 
– ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตําบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 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 ร่วมทํา ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ.07)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
- แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 - - - - - - 1 20,000 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 20,000 - - - - - - 1 20,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2 50,000 - - - - - - 2 50,000 

รวม 4 90,000 - - - - - - 4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑   การปลกูจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถงึคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 

รวม 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 7,500 - - - - - - 1 7,500 
- แผนงานงบกลาง 3 6,658,800 - - - - - - 3 6,658,800 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
- แผนงานเคหะและชุมชน   3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000 

รวม 7 7,266,300 3 600,000 3 600,000 3 600,000 16 9,066,300 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่นแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 6,200 - - - - - - 1 6,200 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 86,000 - - - - - - 1 86,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
- แผนงานบริหารทั่วไป   3 256,000 - - - - - - 3 256,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจดัการ 
- แผนงานบริหารทั่วไป   21 3,220,000 - - - - - - 21 3,220,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน   7 1,245,000 - - - - - - 7 1,245,000 
- แผนงานงบกลาง 3 290,120 - - - - - - 3 290,120 

รวม 36 5,103,320 - - - - - - 31 4,755,120 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การจัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
- แผนงานเคหะและชุมชน   8 2,873,500 1 800,000 1 800,000 1 800,000 11 5,273,500 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 150,000 - - - - - - 2 150,000 

รวม 10 3,023,500 1 800,000 1 800,000 1 800,000 13 4,423,500 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่นแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันาที ่๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
- แผนงานการศึกษา   7 2,736,550 - - - - - - 7 2,736,550 
แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 176,600 - - - - - - 5 176,600 

รวม 12 2,913,150 - - - - - - 12 2,913,150 
รวมท้ังสิ้น 70 18,406,260 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 82 22,606,260 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 

๑ เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนที่อาจ
เกิดขึ้นในชว่งเทศกาลปีใหม ่
๒ เพื่อให้บรกิารและให้ความชว่ย เหลือแก่
ประชาชน อํานวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบน
ท้องถนน 
๓ เพื่อความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนที่อยู่ในเส้นทางการสัญจร 
๔ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกนัระหว่างองค์กร
ทั้งภาครฐั  ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

จุดตรวจ/ด่านชุมชน  
จุดร่วมบริการประชาชน  
จํานวน 1 แห่ง    

- 2๐,๐๐๐ 
 

- - อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงและเกดิความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
ร้อยละ 80 

เกิดการบรูณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน จัด
ระเบียบและความสงบ
เรียบร้อยให้ชุมชน 

สํานักปลดั 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  
ปี พ.ศ. 2562 

๑ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์    
๒ เพื่อให้บรกิารและให้ความชว่ยเหลือ  
แก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน 
๓ เพื่อความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนที่อยู่ในเส้นทางการสัญจร 
๔ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกนัระหว่างองค์กร
ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๕ เพื่อเกิดความสัมพนัธอ์ันดรีะหว่างองค์กร 
ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

จุดตรวจ/ด่านชุมชน  
จุดร่วมบริการประชาชน  
จํานวน 1 แห่ง    

- 2๐,๐๐๐ 
 

- - อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงและเกดิความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
ร้อยละ 80 

เกิดการบรูณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน จัด
ระเบียบและความสงบ
เรียบร้อยให้ชุมชน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตสํานึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตําบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3   โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1 เพื่อเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๒ เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนตําบลมแีผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ไว้ใช้เป็น
เครื่องมอืในการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
ประสิทธผิล มทีิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน 
และถกูต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
๓ เพื่อให้กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน/หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนาทอ้งถิน่สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) มี
ความต่อเนือ่งกนั และเชือ่มโยงสอดคลอ้งการ
พัฒนาไปทิศทางเดียวกนั ลดการซํ้าซ้อนของ
โครงการ มกีารบูรณาการประสานความคิด การ
ปฏิบัติบนฐานขอ้มูลร่วมกนั 
๔ เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี ให้มี
ความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพ 
๕ เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้
อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อ
ได้รับงบประมาณ 

คณะกรรมการพัฒนา 
อบต.แก่งเสี้ยน , คณะ 
กรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ , 
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลฯ ,
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
แก่งเสี้ยน , ผู้นําชุมชน
ทุกภาคส่วน และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 1,000 - - กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 80  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สําหรับผู้ปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตสํานึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตําบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4   โครงการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้ง เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามที่
กฎหมายกําหนด  
 

ประชาชนในเขตพื้นที ่ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน ๔ หมู่บ้าน 

- 300,000 - - ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 เงินเดือนนายก 
/รองนายก   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

นายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน   
จํานวน 3 คน 

- 514,080 - - นายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับ
เงินเดือน ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

6 เงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ง 
นายก/รองนายก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน      
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน   ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง 

นายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน   
จํานวน 3 คน 

- 42,120 - - นายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

7 เงินค่าตอบแทน
พิเศษ นายก 
/รองนายก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน      
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน   ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง 

นายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน   
จํานวน 3 คน 

- 42,120 - - นายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

8 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายก
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน    
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน จํานวน 1 คน 

- 86,400 - - เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายลาเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9   เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ , 
รองประธานฯ  , 
สมาชิกสภาฯ  และ
เลขานุการสภาฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 8 คน 

- 849,600 - - ประธานสภาฯ , รองประธานฯ  
, สมาชิกสภาฯ  และเลขานุการ
สภาฯ ของ อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับ
เงินค่าตอบแทน ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

10 เงินเดือนพนักงาน   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการ
เบิกเงินตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ปลัด อบต.  , 
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ  ,                    
นักวิชาการศึกษา  ,                         
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน   ,  
นักพัฒนาชุมชน ,  และ                         
นักทรัพยากรบุคคล                  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 6 คน 

- 2,030,040 - - ปลัด อบต., หัวหน้าสํานักปลัด ฯ  
, นักวิชาการศึกษา , 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ,  
นักพัฒนาชุมชน ,  และ                         
นักทรัพยากรบุคคล  ของ อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินเดือน
พนักงาน  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 เงินประจําตําแหน่ง   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย  
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ปลัด อบต. และหัวหน้า
สํานักปลดั ของ อบต.
แก่งเสี้ยน จํานวน 2 คน 

- 210,000 - - ปลัด อบต. และหัวหน้าสํานัก
ปลัด ของ อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

12 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย และตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ธุรการ , พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถน้ํา) , พนักงานขับ
รถยนต์  ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน จํานวน 3 คน 

- 460,920 - - พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

13 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้าง ตามสิทธิท่ีได้รับตาม
กฎหมาย และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 
3 ปี  และตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานขับเครื่องจักร 
กลขนาดเบา (รถน้าํ)  
และพนักงานขับรถยนต์  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 2 คน 

- 36,000 - - พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตามระเบียบกฎหมาย  เช่น  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง   
ฯลฯ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล   
ตามระเบียบกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 30,000 - - ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตามระเบียบกฎหมาย   
ได้รับเงินค่าตอบแทน ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

15 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตําบลท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอก
เวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ 
ฯลฯ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนตําบล   
ที่ได้รับอนุมตัิให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือนหยุดราชการ  
ตามระเบียบกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือนหยุดราชการ  ตาม
ระเบียบกฎหมาย ได้รับเงินค่า 
ตอบแทน ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  18 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 72,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย ไดร้ับเงิน
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบยีบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

17 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับ
ตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 40,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิท่ี
ได้รับตามกฎหมาย   ได้รับเงิน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 งานจ้างเหมาบริการ 
บุคคลธรรมดา ทํา
ความสะอาดบรเิวณ
ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้อาคารสํานักงาน อาคารส่วนต่อ
เติม และบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน
มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน และผู้มาติดต่อราชการท้ัง
ภายในและภายนอก 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ  จํานวน 1 คน 

- 120,000 - - อาคารสํานักงาน อาคารส่วนต่อ
เติม และบริเวณโดยรอบอาคาร
สํานักงานมีความสะอาด 
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

19 งานจ้างเหมาบริการ 
บุคคลธรรมดา ดูแล
บํารุง รักษาสนาม
หญ้า สวนหย่อม 
และต้นไม้บริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน                      

เพื่อให้สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้
บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน                     
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน และผู้มาติดต่อราชการ 
ท้ังภายในและภายนอก 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ  จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 งานจ้างเหมาบริการ  
บุคคลธรรมดา 
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 
บันทึกข้อมูล        

เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบงาน
คอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล ของ อบต.
แก่งเสี้ยน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ  จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

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

เพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์ของ อบต.แก่งเสี้ยน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ 
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  สําหรับให้
ผู้ใช้บริการและประชาชนท่ัวไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็ปไซต์  WWW.  
Kaengsian.go.th ได้สะดวกรวดเร็ว 

การเช่า Server  (รายปี) 
ของ WWW.  
Kaengsian.go.th  
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 5,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  21 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตา่งๆ  ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกลู  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดตีามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือคา่จ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปาฯ  
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรบั
สัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 120,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  รายจ่ายเกี่ยวกับ
พิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 40,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

24 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของ อบต.
แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 250,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  23 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ค่าใช้จ่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน  
ในกรณีรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
ได้ก่อให้เกิด 
ความเสยีหาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น ได้ก่อ 
ใหเ้กิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 2 คัน  

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

26 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
ประจําปี 2562 

เพื่อสร้างแนวคิดการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชนท่ี
จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 โครงการ 

- 1,000 - - การทุจริตลดลง ร้อยละ 100 อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ประชาชนของ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางการดาํเนินการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือ
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน   

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

28 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 200,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

29 ค่าวัสดสุํานักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน สําหรับ
การปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
 

วัสดุสาํนักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

30 ค่าวัสดุงานบ้าน 
งานครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว   
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  

วัสดุงานบ้านงานครัว
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบปะมาณ 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

32 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ 
หล่อลื่น สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 200,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

33 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

วัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

34 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ใน
ที่สาธารณะ หรืออาคาร สถานท่ีทีอ่ยู่
ในความดูแลรับผดิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น        

ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ 
ในที่สาธารณะ หรือ
อาคาร สถานท่ีที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 400,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  สําหรบั
การปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

ค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท ์
เคลื่อนที ่ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 12,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

36 ค่าบริการไปรษณีย ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ 
GFMIS ฯลฯ  สําหรับการปฏิบตัิงาน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าบริการไปรษณีย ์ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ 
ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบ GFMIS   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 2,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  สําหรับการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 100,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

38  ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ของ อบต.แก่งเสี้ยน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  28 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 เงินเดือนพนักงาน   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การปรับปรุงอัตราเงินเดือน รวมถึงการ
เบกิเงินตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองคลัง , 
นักวิชาการคลัง , นัก 
วิชาการเงินและบญัชี , 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้            
, เจ้าพนักงานพัสดุ   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 5 คน 

- 1,519,560 - - ผู้อํานวยการกองคลัง , นักวิชา 
การคลัง , นักวิชาการเงินและ
บัญชี , นักวิชาการจัดเก็บรายได้            
, เจ้าพนักงานพัสดุ   ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  ได้รับเงินเดือน
พนักงาน  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
 

40 เงินประจําตําแหน่ง   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย  
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 42,000 - - ผู้อํานวยการกองคลัง ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
 

41 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย และตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 181,560 - - พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ได้รับเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล  ตามสิทธิ 
ท่ีได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 72,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่
ได้รับตามกฎหมาย   ได้รับเงินค่า
เช่าบ้าน ตามระเบยีบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 

43 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับ
ตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  
ตามสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่
ไดร้ับตามกฎหมาย   ได้รับเงินเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
 

44 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ ฯลฯ     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของ อบต.
แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 100,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตา่งๆ  ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกลู  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดตีามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือคา่จ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปาฯ  
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรบั
สัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 

47 ค่าวัสดสุํานักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน สําหรับ
การปฏิบัติงาน ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
 

วัสดุสาํนักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 40,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 

48 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

วัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 

49 ค่าบริการไปรษณีย ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ 
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ 
GFMIS ฯลฯ  สําหรับการปฏิบตัิงาน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าบริการไปรษณีย ์ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ 
ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบ GFMIS   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 10,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน งานไฟฟ้าถนน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 100,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมให้กับพนักงานจ้าง ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
จํานวน ๑ ปีงบประมาณ 

- 49,188 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 

52 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
การสนับสนุนการสร้างหลักประกนั
รายได้ให้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการ 
ขึ้นทะเบียน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 5,400,000 - - ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบยีนไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักปลดั 

53 เบี้ยยังชีพคนผู้พิการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
การสนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

ผู้พิการ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการ 
ขึ้นทะเบียน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 1,680,000 - - ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนไดร้ับ 
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักปลดั 

54 เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
การสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ 
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน ท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน  
จํานวน ๔ หมู่บ้าน 

- 90,000 - - ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  34 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 เงินสํารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้น และ
เป็นการบรรเทาแกไ้ขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
และการใหค้วามช่วยเหลือสนับสนนุ
กรณีเกดิโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์ 
หรือที่เกิดในคน ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งได้รับ
ความเสยีหายจากภัยธรรมชาติ  

ประชาชนผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัย ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 200,000 - - ประชาชน ได้รบัการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย 

สํานักปลดั 
กองช่าง 

56 รายจ่ายตาม 
ข้อผูกพัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลัก 
ประกันสุขภาพ อบต.แก่งเสีย้น 
(สปสช.) สําหรับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในหมู่บ้านให้มสีุขภาพด ี
ถ้วนหน้า  

เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
จํานวน 1 ปบีประมาณ  

- 88,200 - - ประชาชน ได้รบัการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
จํานวน ๑ ปีงบประมาณ 

- 151,100 - - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความ
มั่นคงและหลักประกันซึ่งสิทธิ
ในการรับประโยชน์ ร้อยละ 
100 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง
ตามกฏหมาย 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 เงินเดือนพนักงาน   เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนพนักงาน
ส่วนตําบล  การเลื่อนระดับ  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  การปรับปรุง
อัตราเงินเดือน รวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธทิี่ได้รับตามกฎหมาย 
ตามกรอบแผนอตัรากําลัง 3 ปี  
และตามระเบียบ และหนังสอืสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 2 คน 

- 507,600 - - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับ
เงินเดือนพนักงาน  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 

59 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังาน
จ้าง ตามสทิธทิี่ได้รับตาม
กฎหมาย และตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  และตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 159,420 - - ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 

60 เงินเพิ่มต่างๆ  
ของพนักงานจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชพี
ชั่วคราวสําหรับพนกังานจ้าง ตาม
สิทธทิี่ได้รับตามกฎหมาย และ
ตามกรอบแผนอตัรากําลัง 3 ปี  
และตามระเบียบ และหนังสอืสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 11,100 - - ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 
ประจําปี 2562)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน 
 

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 2 ภาคเรียน 

- 347,900 - - เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสีย้น 
ได้รับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง และเติบโต 
ได้สมวัย 

สํานักปลดั 

62 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่าจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น  
(รายหัว) ประจาํปี 2562) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการ
เรียนการสอน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 71 คน 
 

- 120,700 - - เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสีย้น 
ได้รับการพัฒนาความ 
รู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

 
                                                                                                          
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  38 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
ประจําปี 2562    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม)  
พร้อมดื่ม สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี้ยน  

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 2 ภาคเรียน 

- 136,051 - - เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
สังกัด อบต.แก่งเสีย้น 
ได้รับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง และเติบโต 
ได้สมวัย 

สํานักปลดั 

64 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม)  
พร้อมดื่ม สําหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 

เด็กนักเรยีนของโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน 
จํานวน 2 ภาคเรียน 

- 410,000 - - เด็กนักเรยีนของ
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน  ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง และเติบโต 
ได้สมวัย 

สํานักปลดั 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ 
อาหารกลางวัน สําหรับโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน) ประจําปี 
2562 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 
  

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน  
จํานวน 2 ภาคเรียน 

- 1,040,000 - - นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
ได้รับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

นักเรียนมสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 
และเติบโตไดส้มวัย 

สํานักปลดั 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  42 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   

 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ่อขยะ 
เขาทอง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย 
บ่อขยะเขาทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  สาํหรับ
ประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,270 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 7,620 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  43 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
บ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

1,529,000 1,529,000 1,529,000 1,529,000 ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  44 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยรางสมอ 
หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
รางสมอ  หมู่ที่ 6  บ้าน
ตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  
สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
550 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

1,686,000 1,686,000 1,686,000 1,686,000 ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

                                                
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบ  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 (ครั้งที่ 1/๒๕61)   
เมื่อวันที่  18  เมษายน  2561       

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2561  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797    

 

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

 

 

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



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  ๔๗ 

                                                                                                          
                                                                                            


