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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕61-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562 ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/๒๕๖2 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 
 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
 

 

 
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 ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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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)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

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 ่ 2  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น ้าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง   
- แผนงานการเกษตร - - 1 466,500 - - - - 1 466,500 

รวม - - 1 466,500 - - - - 1 466,500 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร   
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 
- แผนงานบริหารทั่วไป   - - 8 236,900 - - - - 8 236,900 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 3 51,500 - - - - 3 51,500 

รวม - - 11 288,400 - - - - 11 288,400 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน    
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต       
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - - 14 109,478,500 3 98,766,000 3 98,766,000 20 307,010,500 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - - 5 37,563,000 2 32,162,000 2 32,162,000 9 101,887,000 

รวม - - 19 147,041,500 5 130,928,000 5 130,928,000 29 408,897,500 
รวมท้ังสิ้น - - 31 147,796,400 5 130,928,000 5 130,928,000 41 409,652,400 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกจติสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ   
 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการ
ขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน ไดเ้รียนรู้การ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และร่วมกันขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 
โดยบูรณาการดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้นาํท้องที่หมู่บ้าน 
ชุมชน และประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 466,500 - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการ
คัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 8๐  

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และมีทักษะ สามารถ
คัดแยกและจัดการ
ขยะแต่ละประเภทได้            
อย่างเหมาะสม 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

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

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัตหิน้าท่ี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน และปฏิบัติหนา้ที่
อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 54,000 - - อบต. มีศักยภาพ    
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

3 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ขับรถยนต ์

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฎิบัตหิน้าท่ีขับ
รถยนต์ และปฏิบตัิหน้าที่
อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 54,000 - - อบต. มีศักยภาพ    
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

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

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ํา
ดับเพลิง สีเหลอืง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวม
เร็วตวัผู้ตัวเมีย ยาวเสน้ละ 20 
เมตร สําหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุเครื่องดับเพลิงของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 เส้น 

- 12,500 - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

5 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ํา
ดับเพลิง สีเหลอืง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวม
เร็วตวัผู้ตัวเมีย ยาวเสน้ละ 20 
เมตร สําหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

วัสดุเครื่องดับเพลิงของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 เส้น 

- 13,500 - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

6 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับ 
เพลิงแบบไร้แรงสะท้อน ปรับ 4 
ระดับ สําหรับการปฏิบัติงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุเครื่องดับเพลิงของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 อัน 

- 25,500 - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

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

 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทําความ
สะอาด บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฎิบัตหิน้าท่ีทํา
ความสะอาด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 48,000 - - อบต. มีศักยภาพ    
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี 
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  13 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลา พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างอาคารศาลา 
สําหรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการมีที่พักคอย
และเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ด้านหน้า อบต. ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

อาคารศาลา พร้อมปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  จํานวน 1 แห่ง  

- 99,500 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 
 
  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยห้วยยายเตียง  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จํานวน 1 แห่ง 

- 500,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  14 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 แห่ง  

- 500,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายสังวรณ ์ เขาถ้ําทอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 725 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  
Ø 0.40 เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จํานวน 1 แห่ง 

- 337,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  15 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 แห่ง  

- 202,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ซอยบ้านยายหอม  งามวัน
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 แห่ง 

- 192,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมัย  แช่มเล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 227.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง  

- 97,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

15 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นางสาวบุณยนุช  รอดสิน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 95 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 95 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียด 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 แห่ง 

- 41,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  17 

                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสําหรับให้
ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 แห่ง  

- 496,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  18 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
และหูช้างคอนกรีตเสริม
เหล็กรบัน้ํา บริเวณซอย 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และหูช้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ํา 
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และหู
ช้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้าํ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7.60 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ี 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 45.60 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง  

- 58,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

18 โครงการยา้ยหอถังเหล็ก 
(รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
จากบ้านนางเสมอ เอียงอ่อน  
ไปยังบ้านนางประภัย  
เล่าศลิป์  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีน้ํา
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง 

หอถังเหล็ก (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
ขนาด 20 ลบ.ซม. พร้อมติดต้ัง
ใหม่และปรับปรุงระบบสูบ
นํ้าประปา ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จํานวน 1 แห่ง  

- 238,000 - - ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
และทําการ เกษตร
อย่างพอเพียง ร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

                                                                                            
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  20 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง  
หมู่ที่ 4 ตําบลแก่งเสี้ยน 
เชื่อม หมู่ที่ 6 ตําบล 
หนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 12,600 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 แห่ง  

- - 5,574,000 5,574,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  21 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 6 ตําบลแก่งเสี้ยน 
เชื่อม หมู่ที่ 8 ตําบล 
หนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,900 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 แห่ง  

- - 2,674,000 2,674,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  22 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 7 ตําบลแก่งเสี้ยน 
และ หมู่ที่ 3 ตําบล 
ท่ามะขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  12,800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 แห่ง  

- -  5,096,000  5,096,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  24 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายบา้น
หนองสองตอน – ถนน
สายบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 4 เช่ือม หมู่ท่ี 5 
ตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงถนน ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายบา้นหนองสอง
ตอน – ถนนสายบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 4 เช่ือม หมู่ท่ี 5 
ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุี ขนาดกว้าง 
8 เมตร  ยาว 8,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาณลาด
ยางแอสฟัลท์ฯมีพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 64,000 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้ายจํานวน 1 แห่ง  

- - 23,584,000 23,584,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  25 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ถนนสายบ้าน
หนองสองตอน – ถนน
สายบ้านตรอกมะตูม  
หมู่ที่ 4 เช่ือม หมู่ท่ี 6 
ตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนนกรีตเสริมเหล็ก  
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต  ถนนสายบ้านหนอง
สองตอน – ถนนสายบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 4 เช่ือม หมู่
ที่ 6 ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบรุี ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ปริมาณลาดยางแอสฟลัท์ฯมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,000 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน  
1 ป้าย จํานวน 1 แห่ง  

- -  8,587,000  8,587,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  26 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพฒันาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ่อขยะเนินเขาทอง  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ตําบลแก่งเสี้ยน   

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนนกรีตเสริมเหล็ก  
สําหรับให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก ป้องกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ่อขยะเนินเขาทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ตําบลแก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน  
1 ป้าย จํานวน 1 แห่ง  

- -  5,766,000  5,766,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  27 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านท่าพะเนียด  
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4  
ตําบลแก่งเสี้ยน   
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจัดหาแหล่งน้ําให้
ราษฎรมีน้ําอุปโภค-
บริโภค และทําการเกษตร
เพียงพอ แก้ไขความ
เดือดร้อนจากปัญหาภัย
แล้งให้กับราษฎร  

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อม
ระบบส่งน้ําบ้านท่าพะเนียด 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตําบล 
แก่งเสี้ยน โดยมีระบบท่อส่ง
ขนาด Ø 400 มม. ยาว 
4,000 เมตร พร้อมสระเก็บ
น้ํา จํานวน 1 แห่ง ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ
สํานักงานชลประทานท่ี 13 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย จํานวน 1 
แห่ง  

- - 45,000,000 45,000,000 ประชาชนมีแหล่ง
น้ํา อุปโภค-บริโภค 
และทําการเกษตร
เพียงพอ ร้อยละ 
90 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านท่าพะเนียด  
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5, 6  
ตําบลแก่งเสี้ยน   
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจัดหาแหล่งน้ําให้
ราษฎรมีน้ําอุปโภค-
บริโภค และทําการเกษตร
เพียงพอ แก้ไขความ
เดือดร้อนจากปัญหาภัย
แล้งให้กับราษฎร  

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อม
ระบบส่งน้ําบ้านท่าพะเนียด 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 5, 6 ตําบล
แก่งเสี้ยน โดยมีระบบท่อส่ง
ขนาด Ø 400 มม. ยาว 
3,000 เมตร และระบบท่อ
ส่งขนาด Ø 300 มม. ยาว 
3,500 เมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ
สํานักงานชลประทานท่ี 13 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย จํานวน 1 
แห่ง  

- - 48,000,000 48,000,000 ประชาชนมีแหล่ง
น้ํา อุปโภค-บริโภค 
และทําการเกษตร
เพียงพอ ร้อยละ 
90 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 

บัญชีครุภัณฑ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  ๓๐ 

                                                                                                                บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

27 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค์ ขนาด 
ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม.  

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. ได้รับ 
มาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคา 
ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท  
เป็นเงิน 15,000 บาท   

- 15,000 - - สํานักปลดั 
 

 

28 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติค ขนาด        
ก.480 x ย.510 x ส.810  มม.  

เก้าอี้พลาสติค ขนาด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม. ได้รับ 
มาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคา 
ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 100 ตัวๆ ละ 300 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท   

- 30,000 - - สํานักปลดั 
 

 

29 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก (โซฟา 3 ท่ี
นั่ง 1 ตัว , โซฟา 1 ที่น่ัง 2 ตัว ,    
โต๊ะกลาง 1 ตัว)  

ชุดรับแขก (โซฟา 3 ท่ีนั่ง 1 ตัว , โซฟา 1 ที่น่ัง 2 ตัว , โต๊ะ 
กลาง 1 ตัว) ได้รับมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดหา 
ทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 2  
ชุดๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท   

- 17,000 - - สํานักปลดั 
 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที ่7/2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หนา้  ๓๑ 

                                                                                                                บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

30 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์     
งานบ้าน  
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อผ้าม่านหน้าตา่งและ
ประตูพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.50      
x 1.50 เมตร จํานวน 5 ชุด , 
ขนาด 0.96 x 2.08 เมตร 
จํานวน 2 ชุด , ขนาด 0.92 x 
1.90 เมตร จํานวน 1 ชุด , 
ขนาด 3.76 x 0.92 เมตร  

ผ้าม่านหน้าต่างและประตูพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.50 x  
1.50 เมตร จํานวน 5 ชุด , ขนาด 0.96 x 2.08 เมตร  
จํานวน 2 ชุด , ขนาด 0.92 x 1.90 เมตร จํานวน 1 ชุด ,  
ขนาด 3.76 x 0.92 เมตร จํานวน 1 ชุด ราคา 11,000  
บาท  

- 11,000 - - สํานักปลดั 
 

 

31 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวดํา)  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ 
ขาวดํา) โดยมคีุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 7,900 บาท   

- 7,900 - - สํานักปลดั 
 

 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22  โดยสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 (ครั้งที ่1/๒๕62)  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2562    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2562  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  
วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่ง
เสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797    

 

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   14   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                        

                                                                                                          
                                                                                            

 

 

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


