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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 ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.๒๕61-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2/๒๕๖1 
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 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
 

 

 
เหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี ้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (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 สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน    
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 
– ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนต่อไป   
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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) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

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   
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 - - - - - - 1 30,000 
- แผนงานสาธารณสุข 12 80,000 - - - - - - 12 80,000 

รวม 13 110,000 - - - - - - 13 110,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจดัการ 
- แผนงานบริหารทั่วไป  3 202,000 - - - - - - 3 202,000 

รวม 3 202,000 - - - - - - 3 202,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
- แผนงานเคหะและชุมชน   7 1,598,000 1 377,000 1 377,000 1 377,000 10 2,729,000 

รวม 7 1,598,000 1 377,000 1 377,000 1 377,000 10 2,729,000 
รวมท้ังสิ้น 23 1,910,000 1 377,000 1 377,000 1 377,000 26 3,041,000 
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บัญชรีายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สธารณสุข   
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการครอบครัวผูกพันธ์รัก
กันทุกช่วงวัย ล้อมรั้วไร้ความ
รุนแรง 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันแกไ้ข
ปัญหา และสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหา ป้องกัน
ความรุนแรงในครอบครัว 
ในพื้นที่ 

ผู้นําชุมชน และประชาชน
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 70 คน 

30,000 - - - ปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก ลด
น้อยลง หรือหมดไป
จากชุมชน  
ร้อยละ 80 

สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ปัญหาในพ้ืนท่ีมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
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   โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบตัิการ 
  ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอเมือง 

  กาญจนบุรี                    
 
 

เพื่อดําเนนิการตามประกาศของกรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนทอ้งถิ่น เรือ่ง หลกัเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น และเป็นศูนย์ กลางในการรวบรวม
ข้อมูล ปญัหาความตอ้งการของประชาชน 
เพื่อประสานแจ้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เป็นขอ้มูลในการพจิารณาให้ความช่วยเหลอื
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ หรอืประสาน
หน่วย งานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุร ี
และประชาชนทัว่ไป   
จํานวน 14 แห่ง 

40,000 - - - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในเขตอําเภอเมอืงกาญจนบุรี
และประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
กับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวกับ
ในการให้บรกิารประชาชน 
ร้อยละ 80 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในเขตอําเภอเมอืงาญจนบุรี  
สามารถดําเนนิงานตาม
ประกาศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองสว่นท้องถิ่น เรือ่ง 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
 

สํานักปลดั 

3 งานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

เพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 คน 

81,๐๐๐ 
 

- - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการที่
ดีเกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

4 งานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงาน
อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 คน 

81,๐๐๐ 
 

- - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการที่
ดีเกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู
แล้ง ตลอดจนได้ใช้นํ้าอย่าง
ท่ัวถึงและคุ้มค่ามากขึ้น 

งานเดินท่อ PVC ขนาด  
Ø 1 1/2 น้ิว ชั้น 8.5 
พร้อมอุปกรณ์ PVC ระยะ 
ทางยาว 800 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบ ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง  

57,500   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

6 เจาะบ่อบาดาล บรเิวณ  
บ้านทนายหมี  หมู่ที่ 4         
บ้านหนองสองตอน          
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู
แล้ง ตลอดจนได้ใช้นํ้าอย่าง
ท่ัวถึงและคุ้มค่ามากขึ้น 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø   
4 นิ้ว (ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ําใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณ
น้ําไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จํานวน 1 แห่ง 

114,500   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 เจาะบ่อบาดาล บรเิวณ
อนามัยหนองสองตอน    
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งสี้ยน  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู
แล้ง ตลอดจนได้ใช้นํ้าอย่าง
ท่ัวถึงและคุ้มค่ามากขึ้น 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø   
4 นิ้ว (ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ําใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณ
น้ําไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จํานวน 1 แห่ง 

114,500   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายสมเกียรติ  ล้วนรอด  
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
เป็นการเร่งด่วนจากความเดือด 
ร้อนของประชาชน ดา้นเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม      
ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจน
ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร   

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

234,500   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
นายพยนต ์ หนูขาว ถึง
บ้านนายปัญญา   
คงกระพันธ์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
เป็นการเร่งด่วนจากความเดือด 
ร้อนของประชาชน ดา้นเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม      
ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจน
ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ป้าย 
จํานวน 1 แห่ง   

204,000   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
นายพยนต์  หนูขาว  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
เป็นการเร่งด่วน จากความเดือด 
ร้อนของประชาชน ดา้นเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม      
ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจน
ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 
เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 740 ตาราง
เมตร พรอ้มฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร จํานวน 18 ท่อน 3 จดุ  
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ป้าย 
จํานวน 1 แห่ง   

496,000   - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข    
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค ์ 
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4   

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นใน
พระราชประสงค์ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองสองตอน 
จํานวน 20 ครัวเรือน   

10,000 
  

- - - ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรคอย่างง่าย  
จากหมอหมู่บา้นอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองสองตอน 

12 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน  
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองสองตอน 
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 - - - การควบคุมและปอ้งกัน 
โรคขาดสารไอโอดีนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองสองตอน 

13 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในชุมชนบ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ 4   
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ป ีที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการ
ที่เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนในหมู่บ้าน
หนองสองตอน 
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 
  

- - - แม่มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัที่ดี 
เด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

สํานกัปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองสองตอน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข    
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค ์ 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5   

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นใน
พระราชประสงค์ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองจอก 
จํานวน 20 ครัวเรือน   

10,000 
  

- - - ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรคอย่างง่าย  
จากหมอหมู่บา้นอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองจอก 

15 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หนองจอก 
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 - - - การควบคุมและปอ้งกัน 
โรคขาดสารไอโอดีนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองจอก 

16 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในชุมชนบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 5   
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ป ีที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการ
ที่เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนในหมู่บ้าน
หนองจอก 
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 
  

- - - แม่มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัที่ดี 
เด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองจอก 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข    
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค ์ 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6   

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นใน
พระราชประสงค์ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ตรอกมะตูม  
จํานวน 20 ครัวเรือน   

10,000 
  

- - - ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรคอย่างง่าย  
จากหมอหมู่บา้นอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านตรอกมะตูม 

18 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน  
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ตรอกมะตูม  
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 - - - การควบคุมและปอ้งกัน 
โรคขาดสารไอโอดีนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านตรอกมะตูม 

19 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในชุมชนบ้านตรอกมะตมู  
หมู่ที่ 6   

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ป ีที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการ
ที่เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนในหมู่บ้าน
ตรอกมะตูม 
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 
  

- - - แม่มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัที่ดี 
เด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านตรอกมะตูม 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข    
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค ์ 
บ้านท่าดิสอพอง หมู่ที่ 7   

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นใน
พระราชประสงค์ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จํานวน 20 ครัวเรือน   

10,000 
  

- - - ประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรคอย่างง่าย  
จากหมอหมู่บา้นอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านท่าดินสอพอง  
 

21 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน  
บ้านท่าดิสอพอง หมู่ที่ 7   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 - - - การควบคุมและปอ้งกัน 
โรคขาดสารไอโอดีนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านท่าดินสอพอง  

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในชุมชนบ้านท่าดิสอพอง   
หมู่ที่ 7   

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ป ีที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการ
ที่เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จํานวน 10 ครัวเรือน   

5,000 
  

- - - แม่มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัที่ดี 
เด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านท่าดินสอพอง  
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณซอยบ้านนาง
จี๊ด ม่วงน้อย หมู่ที่ 5
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งสี้ยน  

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปญัหาจากความ
เดือดร้อนของประชาชน ด้านขาดแคลน
น้ําในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง  

ขยายเขตระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด Ø 2 น้ิว 
ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 2100 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน จํานวน 1 แห่ง 

193,700   193,700   193,700   193,700   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

24 ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณซอยบ้านนาย
วิเชียร  โพธิ์ทอง   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งสี้ยน  

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปญัหาจากความ
เดือดร้อนของประชาชน ด้านขาดแคลน
น้ําในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอกับ
ความต้องการ และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง  

ขยายเขตระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด Ø 2 น้ิว 
ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ PVC 
ระยะทางยาว 2100 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน จํานวน 1 แห่ง 

193,700   193,700   193,700   193,700   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบใน        
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 (ครั้งที่ 1/๒๕61)      
เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2561    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 
๐3๔ – 510797    

 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 


