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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
----------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 (ครั้งที ่1/๒๕60)  เมื่อวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ 2560  

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓)  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-
2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๑4   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕60  
 
                                                                   สมชาย  ฟักทอง 
                                                                (นายสมชาย  ฟักทอง) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
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ค าน า 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพ่ือ
เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.    ๒๕60-
2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรค ๑๙ (การเพ่ิมเติม หมายความว่า 
การเพ่ิมเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ ๒๒  การเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓)  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) ฉบับที่ 1  อบต.แก่งเสี้ยน  

------------------------------------------------ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) ไป
แล้วเมื่อวันที่  ๒4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕8  แต่เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ดังกล่าว  ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวมาด าเนินการได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวัง  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 การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
      ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
       แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   
      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ใช้หลักการ 
      มีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 25๖2 รวมสามปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และ มี
ส่วนร่วมในการเฝา้ระวัง ป้องกันและแก้ไขปญัหา
ขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ 

 
 
 

1 

 
 
 

84,600 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

84,600 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  แนวทางการพฒันา 
เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการ 

 
 
 

3 

 
 
 

116,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3 

 
 
 

116,500 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 25๖1 ปี 25๖2 รวมสามปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจดัหาบริการพื นฐาน
ที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการปรับปรุง
และซ่อมแซมโครงสร้างพื นฐาน 

 
 
 

4 
 

2 

 
 
 

4,839,000 
 

18,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

4 
 

2 

 
 
 

4,839,000 
 

18,000 

รวม 10 5,058,100 - - - - 10 5,058,100 

 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.1  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะ น้ าเสยี มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัด
สะอาด”ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

1. เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน 
หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด 
ฯลฯ   
2. เพื่อให้มีการคัดแยกและ
กระบวนการในการจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะท่ัวไป เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 

อาสาสมัครแกนน าครอบครัวชุมชน 
ตัวแทนครัวเรือน และนักเรียน ใน
เขตพื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน  

84,600  
(งบ อบต.) 

 - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง สามารถแยก
ขยะอินทรีย์ ขยะ     
รีไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะท่ัวไปได้ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ประชาชนมีความรู้ และ
ทักษะ สามารถคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม ช่วยลด
ปัญหาปริมาณขยะ 
ปัญหาไม่มีท่ีก าจัดขยะ 
และปัญหาเกี่ยวกับสุข
ภาวะของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

๑ งานปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ (ชุดใหญ่)   
บริเวณหน้า อบต. 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก       
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี   
 

เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   
(ชุดใหญ่) บริเวณหน้า อบต.แก่งเสี้ยน 
ส าหรับการอัญเชิญพระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา     
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ       
(ชุดใหญ่) หมายเลขครุภัณฑ์      
089 57 0001 บริเวณหน้า อบต.
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต. แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ชุด  

20,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
(ชุดใหญ่) จ านวน 1 
ชุด  บริเวณหน้า 
อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพสมบูรณ์ มีความ
สง่างามและสมพระ
เกียรติ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป    

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และเทิดทูน
ไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ส านักปลัด 

2 งานจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
เพื่อปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือนักพัฒนา
ชุมชน และหน้าท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพื่อจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ
นักพัฒนาชุมชน และหน้าท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 1 
อัตราๆ ละ 7,500 บาท จ านวน 6 
เดือน งบประมาณ 45,000 บาท 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

45,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการท่ีดี 
เกิดความพึงพอใจ 

ส านักปลัด 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

3 ค่าครุภัณฑ์  
ส านักปลัด  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังน้ี 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ราคาตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) พร้อมอุปกรณ์  
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง     
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน    

 
 
 
 
 
 
1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
๑  เครื่อง 
๑  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

9,500 
12,000 
(งบ อบต.) 

 - - อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณข้างบ้าน
นายถวิล ยอดแก้ว   
หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
จัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรใน
เขตพื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน อย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ตลอดจนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่า   

เจาะบ่อบาดาลบริเวณข้างบ้าน
นายถวิล ยอดแก้ว  หมู่ท่ี 4    
บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ขนาด Ø 4 
น้ิว  (ท่อ PVC ชั้น  13.5  มอก. 
17-2532)  ลึก 43 - 100 เมตร 
หรือจนกว่าจะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม.  ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย   

175,500  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ า จ านวน 1 
แห่ง ส าหรับให้ราษฎร
อุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตร ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ     
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ตลอดจนมีน้ าใชอ้ย่าง
ท่ัวถึงและคุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.01 



    

       -10-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยโรงเรียน
หนองสองตอน ถึง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
หนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก มีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยโรงเรียนหนองสองตอน 
ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองสองตอน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 600 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

1,739,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนน จ านวน 1 แห่ง 
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อยละ 
8๐ ขึ้นไป  
 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ   
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
มีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



    

          -๑1-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยเนินเขาทอง  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 
 

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก มี
ความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยเนินเขาทอง  หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน      
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

2,893,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนน จ านวน 1 แห่ง 
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อยละ 
8๐ ขึ้นไป  
 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ   
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
มีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

           -๑2-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการก่อสร้างโรง
เก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน  บริเวณ 
ศาลาอเนกประสงค์ 
(SML)  หมู่ท่ี 4     
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง    
จ.กาญจนบุรี   

เพือ่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป สามารถ
ลดปริมาณขยะในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 

ก่อสร้างโรงเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ 
(SML)  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.60 
เมตร หรือพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
5.20 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน     

31,500  
(งบ อบต.) 

 - - มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 
ส าหรับการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย
ของชุมชน อย่าง
สะดวก ร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป  

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ   
มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน ส าหรับ
การคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะท่ัวไป 
สามารถลดปริมาณขยะ
ในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชน
สะอาดและน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 
 
        
 

ผ.01 



    

-๑3-    
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุงโรง
เก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม       
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  

เพือ่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป สามารถ
ลดปริมาณขยะในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 

ปรับปรุงโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน บริเวณศาลาอเนก 
ประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน     

9,000  
(งบ อบต.) 

 - - มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 
ส าหรับการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย
ของชุมชน อย่าง
สะดวก ร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป  

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ   
มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน ส าหรับ
การคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะท่ัวไป 
สามารถลดปริมาณขยะ
ในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชน
สะอาดและน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 
 
 



    

-๑4-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕60 
(บาท) 

 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการปรับปรุงโรง
เก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง       
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  

เพือ่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป สามารถ
ลดปริมาณขยะในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 

ปรับปรุงโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าดินสอพอง   ต.แก่งเสี้ยน    
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน     

9,000  
(งบ อบต.) 

 - - มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 
ส าหรับการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย
ของชุมชน อย่าง
สะดวก ร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป  

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ   
มีโรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน ส าหรับ
การคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะท่ัวไป 
สามารถลดปริมาณขยะ
ในชุมชนท่ีต้องน าไป
ก าจัดลดลง ชุมชน
สะอาดและน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 

   
 


