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การทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน





ค ำน ำ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน รวมทั้งเพ่ือ
ทบทวนข้อมูล แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับปัจจุบัน และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดีและได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑๗  
หมวด ๕ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แนวทางปฏิบัติการ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รวมทั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้จัดท าการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 
2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยยึดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน รวมทั้งนโยบายของกรม 
นโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล และปัญหาซึ่งมาจากความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดภารกิจต่างๆ ที่ท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะใช้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน  เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 สืบไป  
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ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     37 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน    65 

 3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา       77 

ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 85 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       89 

ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      242 

 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      248 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
----------------------------- 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้ งที่  1/2566                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินตามอ านาจหน้าที่และเพ่ือทบทวนข้อมูลตามเค้าโครง
แผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับปัจจุบัน รวมทั้งด าเนินการเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ        ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยด าเนินการตามเค้าโครงและกระบวนการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 รวมทั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยเป็นไปตามหมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนาข้อ 17 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดประชุมประชาคมระดับ
ต าบลในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยเชิญสัดส่วนประชาคมระดับต าบลที่ก าหนด หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลหรือการช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งน าข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่มาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2566 ในการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมประชาคมระดับต าบล มาวิเคราะห์จัดท าร่าง ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพ่ือพิจารณา 

3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2566 ในการพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 
และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เสนอร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพ่ือน าเข้าที่
ประชุมสภา เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 
1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 



5. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2    
พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาและประกาศใช้ 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกง่เสี้ยน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  

โดยการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 จะเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน  เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืนระหว่างปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2566 – 2570 

 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้ งที่  1/2566             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ยึดแนวทางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
รวมทั้งนโยบายของกรม นโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล และปัญหาซึ่งมาจากความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดภารกิจต่างๆ ที่ท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง         
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  
โดยแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2   
พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีดังนี ้
    

   1) วิสัยทัศน์ 
    “ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
   2) ยุทธศำสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 



3) กลยุทธ์ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
2. จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกิจการสหกรณ์  
3. พัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี  
4. การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมในครอบครัว เพ่ิมมูลค่าสินค้า  
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
6. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

เป้ำประสงค์ 
๑. ประชาชนมีอาชีพ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่   

เพ่ิมรายได ้
  2. สินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริม พัฒนา 

3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและ       
ต่างประเทศ 

  4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
๕. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว

มากขึ้น 
  ๖. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  
    โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
3. การผังเมือง 

   

เป้ำประสงค์ 
  ๑. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
  2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุม  
      ครบถ้วน 
  3. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
  4. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 
 



 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

กลยุทธ์ 
     1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
  4. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

   

เป้ำประสงค์ 
  1. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน 
     2. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย  

    ได้มาตรฐานและเป็นฐานในการสร้างรายได้ 
  3. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ 
  4. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
  ๕. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. ปัญหายาเสพติดลดลง 
 

 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

     1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  3. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนให้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
   

เป้ำประสงค์ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความ 

ปลอดภัย 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี  

ท้องถิ่น  
     2. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน

    

เป้ำประสงค์ 
๑. โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ พ้ืนบ้าน

วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา ศิลปวัฒนธรรม     

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทัน

เทคโนโลยี 
2. การการปรับปรุง พัฒนาสถานที่  พัสดุและทรั พย์สินส าหรับการ

ปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
  3. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างานให้มีธรรมาภิบาล 
  4. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
   

เป้ำประสงค์ 
  1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
  2. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
  3. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ     
ประชาธิปไตย 

 
    
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 ส าหรับโครงการพัฒนาตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 
ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
 

1. โครงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
  

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

ปี 2566 - 2570 
งบประมำณ (บำท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 33 10,972,900 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 

และความเข้มแข็งของชุมชน 

216 90,315,539 

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้ านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

96 26,315,170 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

25 811,652 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 10 1,500,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 536,631 

รวม 6 ยุทธศำสตร์ 390 130,451,892 
 
2. โครงกำรพัฒนำที่ทบทวนแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
 

หมู่บ้ำน จ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

ปี 2566 - 2570 
งบประมำณ (บำท) 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 20 4,466,000 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 38 11,066,904 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 43 9,874,000 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 19 2,250,000 

รวม  120 27,656,904 
 
3. โครงกำรพัฒนำที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับขอรับงบประมำณหน่วยงำนอ่ืน) 
 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

ปี 2566 - 2570 
งบประมำณ (บำท) 

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

16 82,006,000 

รวม 1 ยุทธศำสตร์ 16 82,006,000 
 
 
 
 
 



 
4. สรุปบัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงำน จ ำนวนครุภัณฑ์ 
ปี 2566 - 2570 

งบประมำณ (บำท) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 27,900 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 4,340,000 
แผนงานการศึกษา 2 140,000 
แผนงานสาธารณสุข 2 118,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2,700,000 

รวม 7 แผนงำน 12 7,325,900 

 
 
 
 
 
 

******************** 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
------------------------------------------------------ 

 

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 (1) ด้ำนกำยภำพ 

1) ที่ตั้งของต ำบลแก่งเสี้ยน 
ต าบลแก่งเสี้ยน  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  มีระยะทางห่างจาก จังหวัดกาญจนบุรี 

ประมาณ ๑5  กิโลเมตรทางทิศตะวันตก ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยนมีเขตการปกครองทั้งสิ้นจ านวน 9 หมู่บ้าน      
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยนจ านวน 5 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แก่งเสี้ยนจ านวน 4 หมู่บ้าน โดยต าบลแก่งเสี้ยนที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล         
แก่งเสี้ยน มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

อาณาเขตทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
  อาณาเขตทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  อาณาเขตทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  อาณาเขตทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยต าบลแก่งเสี้ยน ที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะทางประมาณ  1๕  กิโลเมตร 
 

รปูท่ี 1 ที่ตั้งและพื้นที่ต ำบลแก่งเสี้ยนในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
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พื้นที่ต ำบลแก่งเสี้ยน 
ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีพ้ืนที่ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 54,7๐๐ ไร่ หรือ 8๗.5๒ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตการปกครององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นต าบลขนาดกลาง โดยมีเนื้อที่แยกเป็น 

                       

                             ตำรำงท่ี 1 แสดงพื้นที่ต ำบลในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน เนื้อที ่(ไร่) อันดับพื้นที่ 
4 หมู่บ้านหนองสองตอน   30,000 1 

5 หมู่บ้านหนองจอก 13,000 2 

6 หมู่บ้านตรอกมะตูม 10,๐00 3 

7 หมู่บ้านท่าดินสอพอง           1,700 4 

 
2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล    

แก่งเสี้ยน ส่วนมากอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ โดยกองทัพบกเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ ปัจจุบันถูกชาวบ้านแผ้วถางท าไร่        
มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส พืชไร่และพืชหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก   

พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม เป็นพ้ืนที่
ราบสลับภูเขา และหมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง เป็นพ้ืนที่ราบ ติดแม่น้ าแควใหญ่ ภูมิประเทศจะมีการลาดเทจาก
ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก  

 
3) ลักษณะภูมิอำกำศ 
ต าบลแก่งเสี้ยนตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเมืองร้อนเฉพาะฤดูร้อน มีอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดู

หนาว มีฝนตกชุกและมีความชื้นสูงในฤดูฝน ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้ง ส าหรับฤดูกาลแบ่งได้เป็น  ๓  ฤดู  ได้แก่ 

  ฤดูร้อน  เริ่มตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ถึ งกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง และลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมแทนที่ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและร้อนจัด
ในเดือนเมษายน 

  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดมาปกคลุมพ้ืนที่ท าให้มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว 

  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมพ้ืนที่ท าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง 

  อุณหภูมิ  พ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่มีทิวเขาเป็นแนวยาวท าให้มีอุณหภูมิค่อนข้าง
สูง ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปี ๓๗.๕ องศาเซลเซียส (ข้อมูลจากสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดกาญจนบุรี )
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยปี 2562 - 2564 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 26.04 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.24 องศาเซลเซียส อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยปี 2562 - 2564 
โดยมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยต่ าสุดในเดือนมีนาคม คือ 60.45 % ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคม 
คือ 79.16% (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. 2565) 
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4) ลักษณะของดิน 
สภาพดินในเขตต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่  4  บ้านหนองสองตอน หมู่ที่  5 บ้านหนองจอก        

และ   หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม จ านวนร้อยละ 90  มีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถ
เก็บกักน้ าได้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน  ส่วนพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
ท าให้ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท านาและพืชผักทางการเกษตร โดยมีลักษณะโครงสร้างดิน 
ชุดดินที่พบ ดังนี้ 

1. กลุ่มชุดดินที่ 4 กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ใช้ท านา บางแห่งยกร่อง เพื่อปลูก
พืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

๒. กลุ่มชุดดินที่ 29 กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้น ก าเนิดดินเนื้อละเอียด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ปานกลางใช้ปลูกพืชไร่     
ไม้ผลต่างๆ มีส่วนน้อยที่ยังคงเป็นสภาพป่าธรรมชาติ 

๓. กลุ่มชุดดินที่ 31 กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอน
แม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง       
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ ถั่วต่างๆ และสับปะรด บางแห่ง
ใช้ปลูกไม้ผลหรือเป็นที่อยู่อาศัย 

๔. กลุ่มชุดดินที่ 35 กลุ่มดินร่วนหยาบลึกปานกลางที่เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอน
เนื้อหยาบมาทับถมบนชั้นหินผุในช่วงความลึก 50-100 ซม.  จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ 
ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้ผลผลิตต่ า 

๕. กลุ่มชุดดินที่ 36 กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความ อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกผัก 
และสวนไม้ผลและยาสูบ 

๖. กลุ่มชุดดินที่ 38 กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอน ล า น้ า ห รื อ วั ต ถุ ต้ น
ก าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า    
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ 

7. กลุ่มชุดดินที่ 40 กลุ่มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าค่อนข้างมากอยู่ บนชั้นดินที่มีการระบายน้ าดีปานกลาง
ถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นป่าเสม็ด ป่าชายหาดป่าละเมาะ บางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วง   
หิมพานต์ หรือพืชไร่บางชนิด เช่น มันส าปะหลัง อ้อย สับปะรด 

8. กลุ่มชุดดินที่ 48 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 
150 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิ ริ ยาดิน เป็นกรดถึ ง เป็นกลางการระบายน้ าดี  ความอุดมสมบู รณ์ต่ า                         
เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 

9. กลุ่มชุดดินที่ 52 กลุ่มดินตื้นถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง การระบายน้ าดี 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ปลูกพืชไร่ เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ถั่ว และ ไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว 
และน้อยหน่า ถ้าในกรณีท่ีพบชั้นปูนมาร์ลลึกกว่า 25 ซม. 
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10. กลุ่มชุดดินที่  55  กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ใช้ปลูกพืชไร่บาง
ชนิด เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง กล้วย บางแห่งเป็นป่าละเมาะ หญ้าเพ็กและไผ่ 

11. กลุ่มชุดดินที่ 56 กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

12. กลุ่มชุดดินที่ 62 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่
บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการ
จัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตรกลุ่มดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลาย
ประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 

 

   ข้อมูลแหล่งที่มาลักษณะของดิน : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

 
รูปที่ 2 แผนที่กลุ่มชุดดิน ต ำบลแก่งเสี้ยน อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี  

    ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
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(2) ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 1) เขตกำรปกครอง 
  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ในเขตการปกครองขององค์การบริหาร     

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงเขตกำรปกครองต ำบลแก่งเสี้ยน 
     ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน รำยช่ือผู้น ำหมู่บ้ำน ต ำแหน่ง 
4 บ้านหนองสองตอน นายประสงค์ ทับข า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านหนองจอก นางสาวณัฎฐ์ฌญา น้อยวิจิตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

6 บ้านตรอกมะตูม นายสมดุล แซ่จง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

7 บ้านท่าดินสอพอง นางสาวบุณยนุช รอดสิน ก านันต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 ตำรำงท่ี 3 แสดงรำยช่ือผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

นายจักกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

นายทวิช ดอกนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

รท.ชาญ สังข์ธูป รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

นายบุญเหลือ ฉ่ ากลิ่น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
ตำรำงท่ี 4 แสดงรำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

นางบานเย็น รอดภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4 

นางสาวธิติยา ทับข า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4 

นายจรัญ หนูขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 

นายสุริยะ ขวัญยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6 

นางสาวณิชาภัทร ขวัญโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6 
นายสายัณห์ ชนะเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 7 
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2) กำรเลือกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแก่งเสี้ยนครั้งล่าสุด เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ต าบลแก่งเสี้ยน ได้แบ่งการเลือกตั้ง 4 เขตการ
เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งจ านวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

- เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ที่เลือกตั้ง ได้แก่  
ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน (SML) 

- เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ที่เลือกตั้ง ได้แก่  
โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

- เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ที่เลือกตั้ง ได้แก่     
ศาลาวัดถ้ าขุนไกร 

- เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ที่เลือกตั้ง ได้แก่  
อาคารโรงเรียนบ้านหนองปลวก (เดิม) 

- เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ที่เลือกตั้ง ได้แก่   
ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปลวก (เดิม) 

- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ที่เลือกตั้ง ได้แก่   
ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

    โดยมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รายละเอียด ดังนี้  
 

     ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
    กำรเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 
 

จ ำนวนผู้มี 

สิทธิเลือกตั้ง 
จ ำนวนผู้มำใช้ 
สิทธิเลือกตั้ง 

จ ำนวนผู้ที่ไม่มำ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ร้อยละของผู้มำใช้ 
สิทธิเลือกตั้ง 

4,692 คน 3,685 คน 1,007 คน 78.54 
 
  ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
               แก่งเสี้ยน กำรเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 
 

หมู่บ้ำน จ ำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

จ ำนวนผู้ไม่มำใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ร้อยละของผู้มำ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน 

1,199 913 286 76.15 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 906 752 154 83.00 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 1,670 1,287 383 77.07 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 917 732 185 79.83 

รวม 4,692 3,684 1,008 78.52 
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(3) ประชำกร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
  ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีจ านวน

ประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีพ.ศ. 2562 – ปีพ.ศ. 2564 รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
   

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวนประชำกรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

หมู่บ้ำน ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 773 769 1,542 783 781 1,564 794 797 1,591 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 555 578 1,133 565 591 1,156 572 595 1,167 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 1,048 1,112 2,160 1,048 1,115 2,163 1,072 1,131 2,203 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 582 651 1,233 580 649 1,229 561 636 1,197 

รวม 2,958 3,110 6,068 2,976 3,136 6,112 2,999 3,159 6,158 
ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน เว็บไซด์ https://stat.bora.dopa.go.th/  
 

สรุป จ านวนประชากรต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แก่งเสี้ยน มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ โดยจากปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 
2564 มีประชากรเพ่ิมขึ้นจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากร โดย
คาดการณ์ในอนาคตประชากรในต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     
มีการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่านมา  

 
 2) ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 6,263 คน แยกเป็นชายจ านวน 3,048 คน หญิงจ านวน 3,215 คน จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 2,736 ครัวเรือน รายละเอียดแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนประชำกรและครัวเรือน ต ำบลแก่งเสี้ยน 
ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

หมู่ที่ บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
 

จ ำนวนประชำกร  (คน) 
ชำย หญิง รวม 

4 หมู่บ้านหนองสองตอน 845 803 800 1,603 

5 หมู่บ้านหนองจอก 509  578   602  1,180 

6 หมู่บ้านตรอกมะตูม 801  1,092  1,160 2,252  
7 หมู่บ้านท่าดินสอพอง 581 575  653 1,228  
รวม 4  หมู่บ้ำน 2,736 3,048  3,215 6,263 

ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 
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 ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนประชำกรตำมช่วงอำยุ ต ำบลแก่งเสี้ยน 
ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ประชำกร หญิง (คน) ชำย (คน) หมำยเหตุ 
จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน 726 662 ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี - อายุ 18 ป ี
จ านวนประชากรวัยรุ่นและวัยท างาน 1,802 2,014 ช่วงอายุ 19 ปี - 60 ป ี

จ านวนประชาชนผู้สูงอายุ 520 539 ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป 

รวม 3,048 3,215  

ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 

  
(4) สภำพทำงสังคม 
 1) กำรศึกษำ 
  ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน      

มีสถานศึกษาของรัฐที่เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง โรงเรียนจ านวน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

   

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  1 โรงเรียน ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 10 แสดงข้อมูลโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน 

 

ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ 
จ านวนบุคลากร ครจู านวนทั้งสิ้น 17 คน 

- ข้าราชการ 15 คน 

- ลูกจ้าง 2 คน 

- บุคลากรชาย 4 คน 

- บุคลากรหญิง 13 คน 
ระดับชั้นที่สอนและจ านวนนักเรียน เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 –  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จ านวนนักเรียน 337 คน แบ่งเป็น 

- นักเรียนชาย 163 คน 

- นักเรียนหญิง 174 คน 
เบอร์โทรศัพท์ 034 - 602920 

ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2565 
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         2. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ 
ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัด
การศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕60 โดยให้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ๓ ขวบ จ านวน 1 ศูนย์ฯ ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 11 แสดงข้อมูลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ผู้ดูแล - นางนิพาภร พงษ์สวัสดิ์ ครู คศ.1 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- นางสาวบุญชู สังข์ทอง ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ระดับท่ีสอนและ 

จ านวนนักเรียน 
ระดับอนุบาล 2 – 5 ขวบ จ านวนนักเรียน 46 คน 

- ชาย จ านวน 24 คน 
- หญิง จ านวน 22 คน 

ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2565 
 

3. การจัดการศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ตำรำงท่ี 12 แสดงข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน 

พ้ืนที่รับผิดชอบ ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัด ส านักงานกศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนบุคลากร - นางสาวดรุณี ภัทรถมรัตน์ ครูกศน.ต าบลแก่งเสี้ยน โทร 098 - 2566621 

- นางสาวสุนันทา นาเวช ครู ศรช. โทร 063 - 1459757 
- นางสาวแสงทอง บ่อบัวทอง ครูอาสาสมัคร โทร 081 - 9812891 

ข้อมูล ณ วันที ่20 มถิุนายน 2564 
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2) สำธำรณสุข 
ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีสถานที่

ด้านสาธารณสุขในการดูแลรักษา หรือการควบคุมป้องกันโรคต่างๆในพื้นที่จ านวน 1 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 13 แสดงข้อมูลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในพื้นที่รับผิดชอบ 
      ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง ประเภท ผู้อ ำนวยกำรฯ 

1 โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านหนองสองตอน 

หมู่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

- โรงพยาบาลชุมชน
ข น า ด เ ล็ ก  เ ปิ ด
ให้บริ การตั้ งแต่ปี
พ.ศ. 2515 

- ระดับสถานบริการ 
ระดับปฐมภูมิ 

นายปริญญา พงษานุสรณ์ 
 

 

 3) อำชญำกรรม 
ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีเหตุ

อาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า 
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่
ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม และวิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
ท าได้โดยด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ      
จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ
ตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 
การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุนแรง แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้  

 

4) ยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล    

แก่งเสี้ยน จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ
นั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าเป็นส่วน
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส 
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือเจ้าหน้าทีต่ ารวจแล้วแต่กรณี   
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5) กำรสังคมสงเครำะห์ 
ในการสังคมสงเคราะห์ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล

แก่งเสี้ยน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้มกีารด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
๙)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

ตำรำงท่ี 14 แสดงจ ำนวนกำรสังคมสงเครำะห์ ผู้สูงอำยุ 
 

ประเภท จ ำนวน กำรช่วยเหลือ 
60 – 69 ปี 70 - 79 ปี 80 - 89 ปี มำกกว่ำ 90 ปี รวม 

ผู้สูงอายุ 600 223 88 11 922 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องขึ้น
ทะเบียนกับทาง อบต.แก่งเสี้ยน โดยจ่ายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 
70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 
ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป          
จะได้รับ 1,000 บาท 
 

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

 
ตำรำงท่ี 15 แสดงจ ำนวนกำรสังคมสงเครำะห์ ผู้พิกำร 

 

ประเภท จ ำนวน รวม กำรช่วยเหลือ 
ต่ ำกว่ำ 18 ปี ต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป 

ผู้พิการ 11 163 174 คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้
แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.แก่งเสี้ยน
แล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน และคน
พิ ก า ร ที่ มี อ า ยุ ต่ า ก ว่ า  1 8  ปี  ค น
ละ 1,000 บาทต่อเดือน 
 

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2565 
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ตำรำงท่ี 16 แสดงจ ำนวนกำรสังคมสงเครำะห์ ผู้ป่วยเอดส์ 
  

ประเภท จ ำนวน รวม กำรช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยเอดส์ 9 9 สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์

ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือน 
 

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
(5) ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 1) กำรคมนำคมขนส่ง  

  การคมนาคมของต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
เป็นการคมนาคมทางบก มีถนนสายหลักและถนนสายรองท่ีส าคัญ ดังนี้ 

- ถนนทางหลวงหมายเลข 3398 สายท่าเพนียด – ทุ่งมะสังข์ จ านวน ๑ เส้นทาง ผ่านหมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก และหมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

- ถนนทางหลวงหมายเลข 3305  สายท่าน้ าตื้น – เขาปูน จ านวน 1 เส้นทาง ผ่านหมู่ที่ 7
บ้านท่าดินสอพอง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

- ทางหลวงชนบท 3158 แยกโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน       
ถึง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 

การคมนาคมถนนภายในต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แก่งเสี้ยน ได้รับการพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทางสัญจร        
ในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางส่วนที่เป็นถนนลูกรัง โดยมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 17 กำรขึ้นทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อถนน เลขรหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
1 สายบ้านหนองจอก กจ.ถ49 - 001 
2 สายบ้านหนองสองตอน – บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน กจ.ถ49 - 002 
3 สายบ้านนายวน หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 003 
4 ซอยรางสมอ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 004 
5 สายบ้านท่าดินสอพอง กจ.ถ49 - 005 
6 สายบ้านหนองสองตอน – แทรกเตอร์ กจ.ถ49 - 006 
7 ซอยบ้านนายใบ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 007 
8 สายทางบ้านหนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 008 
9 สายทางซอยบ้านชมรมหิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน กจ.ถ49 - 009 

10 สายทางซอยริมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง กจ.ถ49 - 010 
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ตำรำงท่ี 17 (ต่อ) กำรขึ้นทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อถนน เลขรหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
11 สายทางบ้านหนองจอก – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก กจ.ถ49 - 011 
12 ซอยอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 012 
13 สายทางแทรกเตอร์ – หนองปลวก กจ.ถ49 - 013 
14 ซอยรางสมอ 1 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 014 
15 สายทางหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน กจ.ถ49 - 015 
16 ซอยไร่บุศรา หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 016 
17 สายทางบ้านตรอกมะตูม – บ้านรางขาม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม กจ.ถ49 - 017 

 
 

ตำรำงท่ี 18 ถนนภำยในต ำบล เขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

หมู่ที่/หมู่บ้ำน รำยกำร/ประเภท จ ำนวน (เส้น) 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ 9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 
ถนนลูกรัง 10 

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ 8 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 
ถนนลูกรัง 9 

หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ 7 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36 
ถนนลูกรัง 8 

หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ 9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 
ถนนลูกรัง 4 

 
2) กำรไฟฟ้ำ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่การขยายเขตไฟฟ้ามีปัญหาเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ และปัญหาที่พบคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  
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3) กำรประปำ 
การประปาของต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มี

กิจการประปา ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีปัญหาด้านน้ าอุปโภคบริโภคเนื่องจากมีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้ง 
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดยการให้รถบรรทุกน้ าบริการน าน้ าไปให้แก่
ประชาชนเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และเป่าล้างบ่อบาดาลเพ่ือฟ้ืนสภาพของบ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้
งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้าบ่อ ซึ่งท าให้เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ มีน้ าใสสะอาดและ
ประสิทธิภาพการให้น้ าดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้น า
โครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้มาจาก แม่น้ าแควใหญ่ และแหล่งน้ าใตด้ิน   

 

ตำรำงที่ 19 ข้อมูลจ ำนวนระบบประปำหมู่บ้ำน 
 

ที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวน (แห่ง) 
1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 11 
2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 10 
3 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 14 
4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 3 

 
 

4) โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และ
สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานใน
การติดต่อสื่อสารอยู ่
 

5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือกำรขนส่ง 
 ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบ    โล

จิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่งในพื้นที่ ดังนี้ 
  1. ระบบขนส่งสินค้า 
  มีรถขนส่งสินค้าของเอกชนให้บริการขนส่งสินค้าในพื้นที่ ท าให้ประชาชนใน

พ้ืนที่มีความสะดวก สบาย และสามารถขนส่งสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
  2. ไปรษณีย์ 

   ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ไม่มี
ที่ท าการไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจ านวน  1  แห่งให้บริการ 
เวลา ๐๘.0๐ – ๑6.0๐ น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. หยุดวันอาทิตย์ 
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   3. การขนส่งและการโดยสาร 
   พ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แก่งเสี้ยน ไม่มีรถโดยสารประจ าทางในพ้ืนที่โดยตรง แต่มีรถโดยสารประจ าทางสายอ่ืนที่ผ่านรอบนอกของพ้ืนที่ 
ดังนี้ 
   1. รถบัสโดยสารประจ าทาง สาย กาญจนบุรี – ด่านช้าง ผ่านถนนหลักสาย 
3199 ผ่านต าบลแก่งเสี้ยนบริเวณแยกท่าพะเนียด 
   2. รถโดยสารประจ าทาง สาย กาญจนบุรี – ลาดหญ้า ผ่านถนนหลักสาย 
3199 ผ่านต าบลแก่งเสี้ยนบริเวณแยกท่าพะเนียด 
   3. รถกระบะโดยสารประจ าทาง สาย ศาลาสองแคว – เชิงสะพาน        แก่ง
เสี้ยน  ผ่านถนนหลักสาย 323 ผ่านต าบลแก่งเสี้ยน บริเวณแยกท่าน้ าตื้น 
   4. รถโดยสารประจ าทาง สายกาญจนบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผ่านถนนหลักสาย 323 ผ่านต าบลแก่งเสี้ยน บริเวณแยกท่าน้ าตื้น 
 

  (6) ระบบเศรษฐกิจ  
   1) กำรเกษตร 
   พ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถ
ปลูกผักหรือพืชไร่หรือพืชสวน ได้หลากหลายชนิด อาท ิ
   พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น 
   พืชสวน เช่น มะม่วง มะนาว มะกรูด เป็นต้น 
   พืชผัก เช่น ผักชี คะน้า คื่นช่าย เป็นต้น  
ส าหรับข้อมูลด้านการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล         
แก่งเสี้ยน โดยอ้างอิงข้อมลูจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี รายละเอียดดังนี้ 

 

- พืชเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มี พืช

เศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที ่ดังนี้ 
- มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมาก เป็นอันดับหนึ่งประมาณ ๗,๘๒๐  ไร่  คิดเป็น

ร้อยละ ๕๒ ของพ้ืนที่การเกษตร พันธุ์มันส าปะหลังที่นิยมปลูก ได้แก่ ระยอง ๕ , ระยอง ๗ , เกษตรศาสตร์ ๕๐  
และห้วยบง ๖๐  
  - ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๑,๔๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘ 
ของพ้ืนที่การเกษตร ปริมาณผลผลิตอยู่ระหว่าง ๗๔๐-๑,๒๐๐ กิโลกรัม/ไร่ ส าหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์
ชัยนาท ๑, และปทุมธานี ๑ และขาวดอกมะลิ ๑๐๕   

 - ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกเป็นหัวไร่ ปลายนา ปลูกเป็นอาชีพมีน้อย แต่ส่วน
ใหญ่จะปลูกทุกบ้าน  ไม้ผลที่ปลูกก็จะมีความหลากหลาย  ได้แก่  มะม่วง  มะนาว  มะกรูด  ขนุน น้อยหน่า  
มะพร้าวน้ าหอม  คิดเป็นร้อย ๗  และมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๑,๒๘๓  ไร่ 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,200 ไร่ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยปลูกช่วงฤดูฝนอาศัยน้ าฝน  
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- อ้อยโรงงาน มีพื้นท่ีปลูกประมาณ ๙๖๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ อ้อยมักจะข้ึนลงตามราคารับ
ซื้อของโรงงาน  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ได้แก่  K๘๔ - ๒๐๐ , K๙๒ - ๘๐  ผลผลิตอยู่ระหว่าง ๘ -๒๐ ตัน  ขึ้นอยู่
ศักยภาพของพ้ืนที่  

 - พืชผักในต าบลแก่งเสี้ยนมีการปลูกพืชผัก จ านวนประมาณ ๓๙๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘  
ของพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูก คือ ผักชี หอมแบ่ง  คะน้า คื่นช่าย และผักกินผล  

 - ข้าวโพดหวาน เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการปลูกถึ งการเก็บ
เกี่ยวสั้น ประมาณ ๗๐-๗๕ วัน พ้ืนที่การปลูกข้าวโพดหวาน ประมาณ  ๒๔๐  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ของพ้ืนที่
การเกษตร ส่วนใหญ่การปลูกข้าวโพดหวานภายใน ๑ ปี จะปลูกได้ประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ 
ไฮบริคซ์ ๓ , ไฮบริคซ์ ๑๐ , ATS พืชพันธุ์ที่โรงงานต้องการและแนะน า  

 
รูปที่ 3 แผนที่แสดงพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญในพื้นที่ต ำบลแก่งเสี้ยน อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 

           

ข้อมูล : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

ตำรำงท่ี 20 ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยของพืช 
 

ชื่อพืช ผลผลิตเฉลี่ย(กิโลกรัม/ไร่) 
อ้อยโรงงาน ๔,๗๓๐.๔๑ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๓๗๒.๐๘ 
ข้าว ๗๙๑.๘๙ 
มันส าปะหลัง ๓,๐๔๘.๙๙ 
ข้าวโพดหวาน ๘๒๒.๗๐ 

 ข้อมูล : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
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ตำรำงท่ี 21 ปฏิทินกำรผลิตพืช 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าวนาปี             
ข้าวนาปรัง             
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์             
มันส าปะหลัง             
ข้าวโพดหวาน             
พืชผัก             
ปาล์มน้ ามัน             
ไม้ผล ไม้ยืนต้น             
ประมงปศุสัตว์             

ข้อมูล : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

2) กำรประมง 
ประมง เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีบ่อปลาไว้ตามไร่นา และมีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพ่ือบริโภค

ภายในครัวเรือน 
3) กำรปศุสัตว์ 
ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีเกษตรกรที่เลี้ยง 

สัตว์ทั้งและระบบฟาร์มและแบบเลี้ยงธรรมชาติ จ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่มี ดังนี้  
- ไก่ จะมีการเลี้ยงแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้  
- เลี้ยงแบบฟาร์ม มีทั้งไก่เนื้อที่เกษตรกรรับจ้างเลี้ยงของบริษัท  
- การเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมือง สามสายเลือดเป็ด  เกษตรกร

ที่เลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่จะเป็น เป็ดเนื้อ เป็นการเลี้ยงแบบก่ึงขังกึ่งปล่อย 
- โค ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นการเลี้ยงเพ่ือเสริมรายได้ จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงมี

จ านวนประมาณ ๖๐ ราย  มีโคจ านวนประมาณ ๘๐๐ ตัว  ซึ่งจ านวนโคจะไม่แน่นอนคงท่ีขึ้นลงตามภาวะตลาด 
- เป็ด เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่จะเป็น เป็ดเนื้อ เป็นการเลี้ยงแบบก่ึงขังกึ่งปล่อย 

 4) กำรบริกำร 
  การบริการของต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มี
การบริการ ดังต่อไปนี้ 
  - บริการที่พักแบบโรงแรม จ านวน 1 แห่ง  - บ้านเช่า จ านวน 9 แห่ง 
  - บริการปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง  - เสาสัญญาณ จ านวน 5 แห่ง 
 - ลานมัน จ านวน 1 แห่ง 
 - ร้านขายของช า จ านวน 61 แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถ จ านวน 9 แห่ง 
 - ร้านขายอาหาร จ านวน 6 แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย จ านวน 6 แห่ง 
 - ร้านซักอบรีด จ านวน 3 แห่ง 
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 5) กำรท่องเที่ยว 
  ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญทีน่ักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ดังนี้ 
 

 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
 ศรีชัยยะปุระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอกชน ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยบริการ ฟื้นฟูสุขภาพกายใจด้วย
ต าหรับโบราณ ผ่อนคลายร่างกายด้วยศาสตร์แผนไทย ดูแลสุขภาพ
และความงามด้วยศาสตร์ทางเลือกตะวันออกและตะวันตก บริการ
อาหารพ้ืนถิ่นกาญจนบุรี บริการล่องเรือโบราณชมล าน้ าแควน้อย
และแควใหญ่ 

 
 

 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
วิสำหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจำกธรรมชำติบ้ำนหนองสองตอน 
ตั้งอยู่ที่  99/10 หมู่ที่  4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการผลิตดอกไม้แห้งจาก
ธรรมชาติ และจ าหน่าย รวมทั้งสามารถเข้าเรียนรู้และชมการผลิต
ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ ฝึกประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง โดยได้รับการ
คัดเลือกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของส านักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี   

    
     3. แหล่งท่องเที่ยวทำงด้ำนศำสนำ 

วัดถ้ ำขุนไกร ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประวัติโดยสังเขปเมื่อปี 2503 
มีพระอาจารย์จื้อ เป็นคนทุ่งสมอไปบวชอยู่ทางสระบุรี เกิดนิมิตเห็น
ถ้ าทางทิศตะวันตกมีพระศิลาแลงอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ จึงได้ธุดงค์มาดูเห็น
ว่าเป็นความจริงจึงได้จ าพรรษาอยู่เรื่อยมา นายฉิ่งและนายหว่องได้
ด าเนินการขอให้เป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ชื่อวัดถ้ า ต่อมา นาย
ช านิ จิตรสูง ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกับพระอาจารย์จื้อ จัดตั้งและเปลี่ยน
ชื่อเป็นวัดถ้ าขุนไกร เมื่อพ.ศ. 2528 โดยภายในพ้ืนที่วัดถ้ าขุนไกร
จะมีถ้ าเล็ก ถ้ าใหญ่ มีบันไดจ านวน 527 ขั้น  
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6) อุตสำหกรรม 
ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน    

1 แห่ง คือ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จ ากัด ตั้งอยู่เลขท่ี 9/9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน 
เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่จะต้องใช้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากบ่อหมักก๊าซ เพ่ือส่งเข้าเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้า น้ ากากส่าที่ใช้ในการหมักปัจจุบันจะท าการขนส่งมาจากบริษัทน้ าตาลไทยเอทานอล (TSE)  
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 45,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีก าลังการผลิต 2MW/ชั่วโมง หรือจ าหน่ายก๊าซให้แก่บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี  
จ ากัด เพื่อน าไปผลิตก๊าซต่อไป  

7) กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
 - กำรพำณิชย์ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการจด

ทะเบียนพาณิชย์ กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มาขึ้นทะเบียน
เป็นร้านค้าของช า ร้านอาหาร เป็นส่วนมาก 

- กลุ่มอำชีพ 
ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีกลุ่มอาชีพ

ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 22 แสดงข้อมูลกลุ่มอำชีพในต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ กลุ่ม ที่ตั้ง จ ำนวน
สมำชิก 

กิจกรรม 

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพผลิตเครื่องปรุง
แต่งรสอาหาร  
ตรายอดรส 

15 ม.4 ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี            

17 คน - ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร      
ตรา ยอดรส 

- การผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหารต่างๆ 

- สถานะกลุ่ม ด าเนินการต่อเนื่อง 
2 วิสาหกิจชุมชนผลิต

ด อ ก ไ ม้ แ ห้ ง จ า ก
ธรรมชาติ 
บ้านหนองสองตอน 

99/10 ม.4  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง         
จ.กาญจนบุรี 

12 คน - การผลิตดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้และชมการผลิตดอกไม้
แห้งจากธรรมชาติ 
- การฝึกประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 

- สถานะกลุ่ม ด าเนินการต่อเนื่อง 

3 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
ร้านค้าประชารัฐและ
ศูนย์กระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์แก่ง
เสี้ยน 

28/9 ม.4  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง          
จ.กาญจนบุรี 

7 คน - เป็นศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย์สู่ตลาด 

- เป็นร้านค้าประชารัฐ 

- สถานะกลุ่ม ด าเนินการต่อเนื่อง 
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                            ตำรำงท่ี 22 (ต่อ) แสดงข้อมูลกลุ่มอำชีพในต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ กลุ่ม ที่ตั้ง จ ำนวน
สมำชิก 

กิจกรรม 

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

4 วิสาหกิจชุมชน
เกษตรวิถีท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ                 
กลุ่มแก่งเสี้ยน 2 

59/16 ม.6  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง        
จ.กาญจนบุรี 

10 คน -  การท าการ เกษตรแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน 

- เป็นแหล่งให้การเรียนรู้ด้านเกษตร/
เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน 

- สถานะกลุ่ม ด าเนินการต่อเนื่อง 

 
5 วิสาหกิจชุมชนเขา

ใหญ่พัฒนา  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ.กาญจนบุรี 
 

144/3 ม.4  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง       
จ.กาญจนบุรี 

10 คน - สถานะกลุ่ม ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 

6 วิสาหกิจชุมชนบ้าน
ท่าดินสอพองรักษ์
สมุนไพร 

38/12 ม.7         
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 
 

7 คน - การผลิต แปรรูป จ าหน่ายสมุนไพร 

- สถานะกลุ่ม ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบกำร OTOP 
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

อาชีพผลิตเครื่องปรุง
แต่งรสอาหาร  
ตรายอดรส 
 

15 ม.4 ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี            

 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร/ซุปผง
ปรุงอาหาร 

2 วิสาหกิจชุมชนผลิต
ด อ ก ไ ม้ แ ห้ ง จ า ก
ธรรมชาติ 
บ้านหนองสองตอน 
 

99/10 ม.4  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง         
จ.กาญจนบุรี 

 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ 

3 สิรีธรสมุนไพร
กาญจนบุรี 

53 ม.4 ต.แก่งเสี้ยน 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โลชั่น/สบู่/ครีมนวด

ไพล/ครีมนวดผมใบบัวบก/สบู่ฟักข้าว/
เซรั่ม 
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8) แรงงำน 
ประชากรวัยแรงงานต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล      

แก่งเสี้ยน อายุระหว่าง  19 – 60 ปี มีจ านวน 3,816 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 2,014 คน หญิง จ านวน 
1,802 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 2565) วัยแรงงานส่วนใหญ่ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน พ้ืนที่ส่วนมากของต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่การเกษตร ส าหรับแรงงานในพ้ืนที่อายุ 45 ปีขึ้นไป        
จะท าการเกษตรในพื้นที ่ 

(7) ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

 1) กำรนับถือศำสนำ 

 ประชาชนในต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ส่วน
ใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักสัดส่วน ดังนี้ 

 - นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 
 - นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 

 2) ประเพณีและงำนประจ ำปี 
โดยในพื้นท่ีต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะมี 

ประเพณีและงานประจ าปีที่สืบทอดและยังคงปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 23 แสดงประเพณีและงำนประจ ำปีต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ประเพณี ช่วงเวลำ 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม 

ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ าพระและผู้สูงอายุ  เดือนเมษายน 
ประเพณีวันเข้าพรรษา (แห่เทียนเข้าพรรษา)  เดือนกรกฎาคม 

ประเพณีวันออกพรรษา (ท าบุญตักบาตรเทโว , งานบุญกฐิน) เดือนตุลาคม 

ประเพณีกิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 
 

 3) ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 

- ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ต าบลแก่งเสี้ยนประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่  อาทิเช่น   

ภูมิปัญญาการจักสาน ส าหรับใช้ท าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพและใช้ในครัวเรือน เช่น การจักสานตะกร้า การ
สานแห ภมูิปัญญาการปลูกข้าว ภูมิปัญญาการท าอาหาร เช่น จากหน่อไม้ จากพืชผักพ้ืนถิ่น เป็นต้น ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน ด้านสมุนไพรบ าบัด เช่น อาการไข้ แก้ไอ แก้ตัวร้อน เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมบ าบัด 
เช่น พิธีการเรียกขวัญเมื่อเจ็บป่วย การอาบน้ ามนต์ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง เช่น การร าโทน 
เป็นต้น ภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ เช่น การปักช าพันธุ์ไม้ เป็นต้น 
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- ภำษำถิ่น 
   ต าบลแก่งเสี้ยน ภาษาถ่ินที่ประชาชนใช้สื่อสารคือ ภาษากลาง 
  

 4) OTOP  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีสินค้า

พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือ และสินค้าทางการเกษตรหรือแปรรูป ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 24 แสดงสินค้ำ OTOP สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึกต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ด้ำน OTOP  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

สินค้าทางการเกษตรหรือแปรรูป - ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร 

- ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ 
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น โลชั่น/สบู่/ครีมนวดไพล/ครีมนวดผมใบ  
บัวบก/สบู่ฟักข้าว/เซรั่ม เป็นต้น 

 
 
(8) ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 1) น้ ำ 
  ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน            

มีทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ า ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 25 แสดงทรัพยำกรด้ำนน้ ำ ในพื้นที่ต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

หมู่ที ่ ประเภทแหล่งน้ ำ 
แม่น้ ำ 
(แห่ง) 

ห้วย/ล ำธำร 
(แห่ง) 

หนองน้ ำ/บึง 
(แห่ง) 

ฝำย 
(แห่ง) 

สระ 
(แห่ง) 

บ่อบำดำล 
(แห่ง) 

อ่ำงเก็บน้ ำ 
(แห่ง) 

คลอง 
(แห่ง) 

หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 

- 3 3 2 2 11 - - 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

- 2 - 3 5 10 - - 

หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 

- 2 - 3 1 14 2 - 

หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 

1 - - - 4 3 - 1 

รวม 1 7 3 8 12 38 2 1 
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 2) ป่ำไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 13,894 ไร่ เป็นลักษณะป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ 
ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง 
มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่มากนัก และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง และอยู่ใน
ระดับที่ต่ ากว่า สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าสัก ส่วนไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ ไม้
ไผ่ เถาวัลย์ และหญ้าชนิดต่างๆ 
   

3) ภูเขำ 
  พ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน     

มีลักษณะพ้ืนที่ราบสลับภูเขา โดยมีภูเขาที่ส าคัญ คือ เขาใหญ่ ที่อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
 

  4) ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ส าคัญ ดังนี้ 
        
      ตำรำงที่ 26 แสดงทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติ สถำนที ่
ป่าไม ้ พ้ืนที่ป่าไมป้ระมาณ 13,894 ไร่ โดยพื้นที่ป่าไม้ที่ส าคัญ คือ  

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน และหมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
 

น้ า มีแม่น้ าแควใหญ่ ไหลผ่านในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 

 
ถ้ า ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีถ้ า ที่เรียกกันว่า 

ถ้ าเล็ก ถ้ าใหญ่ อยู่ในพื้นท่ีวัดถ้ าขุนไกร 
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(9) อ่ืนๆ 
 1) โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

สมาชิกอบต.แก่งเสี้ยน  ปลัดอบต.แก่งเสี้ยน 

 
 

ส านักปลัดอบต.  กองคลัง  กองช่าง 
 

- งานบริหารทั่วไป   - งานการเงินและบัญชี          - งานก่อสร้าง 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ  - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         - งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 
- งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน - งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ         - งานสวนสาธารณะ 
- งานการรักษาความสงบภายใน              - งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณสุข 
- งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑.  ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าร่างข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง การ
บังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 9 งาน คือ 
 

1.1 งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          -  การบริหารงานบุคคล 

   -  การบริหารงานทั่วไป 
   -  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
   -  กิจการทะเบียน 
   -  การปกครอง 
                           -  การประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบภายใน 
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                     -  การร้องทุกข์ ร้องเรียน นิติการ   
  -  การประสานงาน 

                               -  กิจการสภา 
                               -  การเลือกตั้ง 
   -  การจัดท าค าสั่ง ประกาศ 
                               -  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     

  1.2 งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  การจัดท างบประมาณ 
                     -  การติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
                     -  การวิเคราะห์ใช้จ่ายงบประมาณ  
                     -  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ 
  -  การส่งเสริมวิชาการและแผน 

1.3 งำนควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  การตรวจสอบแผนพัฒนา 
  -  การตรวจสอบการงบประมาณ 
  -  การตรวจสอบการพัสดุ 
  -  การตรวจสอบการเบิกจ่าย 
                     -  การตรวจสอบการเงินการบัญชี และทรัพย์สิน 

-  การตรวจสอบการบริหารด้านอื่นๆ 
1.4 งำนรักษำควำมสงบภำยใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  -  การวางแผนและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     -  การวางแผนและการรักษาความสงบเรียบของประชาชน 
                     -  การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 
                     -  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

-  การวางแผนจราจร 
-  ศูนย์จิตอาสาฯ 

1.๕ งำนกำรเกษตร และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  การวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
  -  การช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร 
  -  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการประมง 

      -  การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร 
               -  การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การขุดลอกแหล่งน้ า 
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1.6 งำนสำธำรณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 
  -  การป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ฯลฯ  
  -  การบริการสาธารณสุข 

      -  การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
               -  การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
               -  การจัดสถานที่กักกันเพ่ือป้องกันระงับโรคติดต่อ 

-  การส่งเสริม รักษา ฟ้ืนฟู ด้านสุขภาพ 
1.7 งำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

  -  การจัดตั้งประชาคม 
  -  การจัดเก็บสถิติข้อมูล 
  -  การจัดประชุม สัมมนา อบรม 

      -  การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
               -  การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 
               -  การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต                 

1.8 งำนสังคมสงเครำะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  -  การบริการสาธารณะ 
  -  การส ารวจและวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ 
  -  การสังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

      -  การจัดสวัสดิการสังคม 
               -  การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
1.9 งำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การบริหารงานการศึกษา 
  -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -  การวางแผนการจัดการศึกษา 

      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

               -  การบริการสนับสนุนการศึกษา  
               -  การส่งเสริมการศาสนา 
               -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
               -  การส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ 
               -  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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๒. กองคลัง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ

การเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การรวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวัน
การรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินของอบต.  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืม
ค้างช าระ การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ  

2.1 งำนกำรเงิน และบัญช ี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
   -  การรับเงิน/เบิกจ่ายเงิน 
   -  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  การเก็บรักษาเงิน      
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.2 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

  2.3 งำนทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
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๓. กองช่ำง 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการตามภารกิจของ อบต. งานซ่อม
บ ารุง และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม 
ปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ 
  3.1 งำนก่อสร้ำง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ     

-  การควบคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้าง 
  -  งานทะเบียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
  -  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
  -  การควบคุมอาคารผังเมือง 

-  การซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร 
-  การวางแผน ส ารวจ ออกแบบ 

  -  การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  -  งานไฟฟ้า และประปา 
  -  การขอใบอนุญาต 

  3.2 งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  งานระบบการรักษาความสะอาด 
  -  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  -  การจัดท าสถิติ และการวางแผน 
  -  งานระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  -  งานระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

  3.3 งำนสวนสำธำรณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
  -  งานสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ  
  -  การจัดการสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น    

-  การส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
  3.4 งำนบ ำบัดน้ ำเสีย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  งานระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 
  -  งานระบบการรักษาความสะอาด 
  -  งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ระบบบ าบัดน้ าเสีย     
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นายจักกฤช  มหากิจวรกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

นายสายัณห์ ชนะเลิศ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

- รองนายกฯ (นายทวิช  ดอกนาค) 
- รองนายกฯ (รท.ชาญ  สังข์ธูป) 
- เลขาฯ นายก (นายบุญเหลือ ฉ่ ากลิ่น) 

นายจรัญ หนูขาว 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ส.ต.ท.เสน่ห์ ด าด ี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ส.ต.ท.เสน่ห์ ด าด ี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 

นางศศิธร ใจโปร่ง 
หัวหน้าส านักปลัด 

นางอารยา พงษ์โชติ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายพงษ์พัฒน์ วัยวัฒนะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ตรวจสอบภายใน 

 
2) โครงสร้ำงกำรบริหำรและบุคลำกร 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(ประกอบด้วย ส.อบต. 4 หมู่บ้าน รวม 6 คน) 

   1. นางบานเย็น รอดภัย  ส.อบต.ม.4 
   2. นางสาวธิติยา ทับข า  ส.อบต.ม.4 
   3. นายจรัญ หนูขาว   ส.อบต.ม.5 
   4. นายนายสุริยะ ขวัญยืน  ส.อบต.ม.6 
   5. นางสาวณิชาภัทร ขวัญโต  ส.อบต.ม.6 
   6. นายสายัณห์ ชนะเลิศ  ส.อบต.ม.7 
    



กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน |  30 

 

 
 ตำรำงท่ี 27 แสดงจ ำนวนบุคลำกรพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำง 
 

ส่วน
รำชกำร 

พนักงำนส่วน
ต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงอ่ืน  

รวม 
ตำมภำรกิจ ทั่วไป จ้ำงเหมำ 

ส านักปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

8 

5 

2 

1 (รับโอน) 

- 

- 

3 (รับโอน 1 ราย) 

1 

1 

1 

- 

- 

12 

2 

9 

25 

8 

12 

ตรวจสอบ
ภายใน 

1 - - - - 

 

1 

รวม 16 1 5 1 23 46 
ข้อมูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2565 
 

 โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ 
  ๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ๒. ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน ของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 และหมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน
ของหมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 รวม 6 คน โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ กรณีด ารง
ต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารง
ต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจแต่งตั้งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์บริหารส่วนต าบลได้หนึ่ง
คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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  ๑. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ 
  ๒. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๔. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๕. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
 
  3) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
   มำตรำ ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   มำตรำ ๖๗ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
   (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
   ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
   ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๕. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตมแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
   ๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
   มำตรำ ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

๒. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   ๓. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
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   ๔. ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 
   ๕. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   ๗. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   ๑๒. การท่องเที่ยว 
   ๑๓. การผังเมือง  

องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 
   ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๒. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
   ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
   ๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   ๕. การสาธารณูปการ 
   ๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
   ๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๙. การจัดการศึกษา 

๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมการกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๒๐. การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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๒๓. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพ
และสถานที่อ่ืน ๆ  

๒๔.  การจั ดการ  การบ า รุ งรั กษาและการใช้ประ โยชน์ จากป่ า ไม้  ที่ ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๒๘. การควบคุมอาคาร 
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑. กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
 

4) ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการ ความไม่มี ความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราช 
บัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562      
โดยการจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการตามภารกิจและตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดภารกิจไว้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))* 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))* 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒))* 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓))* 
1.5 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา 1๖ (2))** 

  1.6 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))** 
  1.7 การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))** 
  1.8 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))** 
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1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))* 

2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และ  
      สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (2))* 

  2.3 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))* 
  2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

      (มาตรา ๖๘ (๔))* 
  2.5 การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))** 
  2.6 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                             (มาตรา ๑๖ (๑๐))** 
  2.7 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))** 
  2.8 การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))**   
  2.9 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑8))** 
  2.10 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))** 
  2.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   

 3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
3.1 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))* 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))* 
3.3 การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))*  และมาตรา 16 (25)** 
3.4 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))** 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))**  
3.6 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (20))** 
3.7 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (21))** 
3.8 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (22))** 
3.9 การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ   
      สาธารณสถานอ่ืน (มาตรา 16 (2๓))** 
3.10 การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))** 
3.11 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ      
        ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))** 
3.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))* 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))* 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))* 
4.4 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๖๘ (9))* 
4.5 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา ๖๘ (๑๐))* 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))* 
4.7 การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))* 
4.8 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))** 
4.9 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))** 
4.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))* 
5.2 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
      สิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔))** 
5.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

        6. ดำ้นกำรศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
      (มาตรา๖๗ (๘))* 
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))* 
6.3  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (1๕))** 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))** 
6.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม     
                           ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))* 

7.2 กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ    
      ก าหนด (มาตรา 16 (31))** 
7.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ งเสี้ยนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ หากสามารถด าเนินการได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ และที่ส าคัญสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างดีอีกด้วย 
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หมำยเหตุ 
 *  หมายถึง  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข้เพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ** หมายถึง  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ส่วนท่ี 2  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

------------------------------- 
 

 (1) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
   1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในแล ะ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้  รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ แล ะ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ดังนี้ 
    1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ส า ม า ร ถ รั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก ค า ม แ ล ะ ภั ย พิ บั ติ 
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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    1.1) เป้ำหมำย 
    1.๑.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
    1.1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี 
             ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
    1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย 
             ประชาคมระหว่างประเทศ 
    1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

    1.2) ตัวช้ีวัด 
    1.2.1 ความสุขของประชากรไทย  
    1.๒.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
    1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของ 
             ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
             มั่นคง 
    1.2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง 
             ประเทศ 
    1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 

1.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
๑.3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
1.3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.3.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความ 
         มั่นคงของชาติ 
1.3.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
1.3.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
2.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ



กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน |  39 

 

รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 

2.1) เป้ำหมำย 
๒.๑.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ 
         ยั่งยืน 
๒.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

2.2) ตัวช้ีวัด 
2.2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ  

การกระจายรายได ้
2.2.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
2.2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

2.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2.3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
๒.3.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
2.3.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
2.3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

3.1) เป้ำหมำย 
3.๑.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง 
         ชีวิต 
 

๓.2) ตัวช้ีวัด 
๓.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
๓.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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3.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร  
มนุษย์ 

3.3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
3.3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
3.3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา  

และสังคม 
3.3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์
3.3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ  พัฒนา

ประเทศ 
 
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและ
ท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่
มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

 

4.1) เป้ำหมำย 
4.๑.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาค  
         ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 

4.2) ตัวช้ีวัด 
4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
4.๒.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
4.2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง 
         เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 

4.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
4.3.1 การลดความเหลื่อมล่ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
4.3.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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4.3.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.3.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและ 
         การจัดการตนเอง 
 
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวิีตที่เป็นมิตรต่อ   
    สิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก

มิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 

5.1) เป้ำหมำย 
5.๑.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น  
         ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
5.1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด  
         ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
          สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

5.2) ตัวช้ีวัด 
5.2.1 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.๒.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
5.2.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.2.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
 

5.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
       ต่อ สิ่งแวดล้อม 
5.3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
5.3.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
5.3.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
5.3.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  
         ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๕.3.5 พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.3.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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    6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน 
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่ างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
 

    6.1) เป้ำหมำย 
    6.๑.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
             ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
    6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
     

    6.2) ตัวช้ีวัด 
    6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
    6.๒.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
    6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
    6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 

6.3) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
       จัดกำรภำครัฐ 
6.3.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการ 
         อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
6.3.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ 

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
6.3.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาค 

     ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
6.3.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
6.3.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี 
         ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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6.3.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.3.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
6.3.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอ 
         ภาค 
 

  2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 
   2.1 บริบทกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ 
   2.1.1 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านเศรษฐกิจ 
   2.1.2 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
   2.1.3 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.1.4 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13  
   พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” 
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
   1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
   2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
   3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
   4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
   5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ 
   2.3 หมุดหมำยกำรพัฒนำ 
   1. มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
   หมุดหมำยที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
   เป้ำหมำยที่ ๑ มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า ๕๓๗,๐๐๐ บาทตอ่ 

ครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้นเป็น ๒.๐ ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับ

การรับรองตามหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมข้ึนเป็น ๒.๕ ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นสุดแผน 

   เป้ำหมำยท่ี ๒ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพื่อคุณภำพ 
ควำมม่ันคงทำงอำหำร และควำมยั่งยืนของภำคเกษตร  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ ๑.๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ๒ แห่ง ภาคใต้ ๒ แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง และภาคตะวันออก ๑ แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน  
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   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ น้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย ๔๐,๐๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ เมื่อ
สิ้นสุดแผน  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ เกิดการใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๒๐ ของพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดแผน 
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ มีพ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง และเกิดระบบ
จัดการน้ าชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ต าบล เมื่อสิ้นสุดแผน  
   เป้ำหมำยที่ ๓ กำรเพิ่มศักยภำพและบทบำทของผู้ประกอบกำรเกษตรในฐำนะ
หุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทำนที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความ
เข้มแข็งสหกรณ์เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดแผน  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จ านวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๖ เมื่อสิ้นสุดแผน  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จ านวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมขึ้นปีละ 
๔,๐๐๐ ราย 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับกระบวนการผลิตและ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
   กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
มูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่าง ความส าเร็จในประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเ พ่ือการเกษตรให้มีความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้า
เกษตร รวมถึงสินค้า กลุ่มปศุสัตว์และประมง 
   กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตร แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 
   กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการ
เก็บเก่ียว เพ่ือลดต้นทุนและ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 
   กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต การเกษตร  
   กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้ง
ผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ  
   กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงทางด้าน
อาหาร 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
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   กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ 
กลุ่มเกษตรกร และ นักวิชาการในพื้นท่ี ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 
   หมุดหมำยที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน 
   เป้ำหมำยที่ ๑ กำรเปลี่ยนกำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่
เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม และบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืน  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อวันเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับ
รวมไม่เกินอันดับที่ ๒๕ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่เกินอันดับที่ ๕๐ ด้านความยั่งยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกินอันดับที่ ๕๐ ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่เกินอันดับที่ ๕๐ และด้านทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ ๒๕ ๓๘  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๐.๐๕ คะแนนต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ า เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

   เป้ำหมำยที่ ๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวให้พึ่งพำนักท่องเที่ยวในประเทศ
และมีกำรกระจำยโอกำส ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อ
ปี (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ เมืองรองทั้งหมด)  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ มีชุมชนที่เป็นวสิาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๐ ชุมชน  
   เป้ำหมำยที่ ๓ กำรท่องเที่ยวไทยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ  

   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าปีละ ๕๐ ชุมชน 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยว
มูลค่าเพ่ิมสูง 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดสากล 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการ
ท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย 
   กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
ที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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   หมุดหมำยที่ ๓ ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก 
   เป้ำหมำยที่ ๑ กำรสร้ำงอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ เพื่อกำรใช้ใน
ประเทศและส่งออก  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ซึ่ง
หมายถึงจ านวนจดทะเบียน รถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ และ
ยานยนต์ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิง) จ านวน ๒๘๒,๒๔๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 
๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์) 
จ านวน ๓๘๐,๒๕๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ คัน ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๕ ต่อปี หรืออัตรา การขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี  
   เป้ำหมำยที่ ๒ ผู้ประกอบกำรเดิมสำมำรถปรับตัวไปสู่กำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
มีกำรลงทุนเทคโนโลยี ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญภำยในประเทศ  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ ๑ ในอาเซียน และ
อยู่อันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า ๑๔ ราย และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๐ 
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ สัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่
ธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จ านวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
และเข้ามาเป็นแรงงาน ในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน ๕,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๐  
   เป้ำหมำยที่ ๓ กำรสร้ำงควำมพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจ านวนไม่
น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพ่ิมขึ้น 
๕,๐๐๐ หัวจ่าย ภายในปี ๒๕๗๐  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จ านวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลัก
ทั้งหมดของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับต่อปี  
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน) และ
ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ ๔ ต่อปี 
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   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

   กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การก าหนดเป้าหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนส าคัญ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
   กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์ไร้คนขับ 
   กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
   กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
   กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์พลังงานสะอาด 
 

   หมุดหมำยที ่๔ ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
เป้ำหมำยที่ ๑ ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและ

บริกำรสุขภำพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

ประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗ 
เป้ำหมำยที่ ๒ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีศักยภำพ เอื้อต่อกำร 

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสินค้ำและบริกำรทำงสุขภำพ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มูลค่าการน าเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  

(๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) เมื่อสิ้นสุดแผน 
เป้ำหมำยที่ ๓ ประชำชนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพ 

ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๑๒ 
เป้ำหมำยที่ ๔ ระบบบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพมีควำมพร้อมรองรับ 

ภัยคุกคำมสุขภำพ 
   ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศทุกตัวชี้วัดมีค่าไม่ต่ ากว่า ๔ 
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   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ระดับโลก 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
เพ่ือลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

   หมุดหมำยที่ ๕ ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่
ส ำคัญของภูมิภำค 

เป้ำหมำยที่ ๑ ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันการ 

จัดการนานาชาติ) มีอันดับดีขึ้น 
เป้ำหมำยที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ๑) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖  

ต่อปี หรือ ๒) สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๗ ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ๑) มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ต่อปีหรือ ๒) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของ
ปริมาณการส่งออกสินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๕ ต่อปี 

เป้ำหมำยที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทำงเชื่อมโครงข่ำยคมนำคมและโลจิสติกส์ของ 
ภูมิภำค 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
อยู่ในอันดับไม่ต่ ากว่าอันดับที ่๒5 หรือคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๑๑ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้า 
การลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่      
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
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   หมุดหมำยที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
อุตสำหกรรมดิจิทัลของอำเซียน 

เป้ำหมำยที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวล 

รวมในประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีกระดานข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐที่สามารถติดตามจานวนธุรกรรม 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี ๒๕๖๖ และงานบริการภาคประชาชนของภาครัฐต้อง 
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 
อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของปีฐานภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ 
ประชาชนโดยครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 

เป้ำหมำยที่ ๒ กำรส่งออกของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 
เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ สัดส่วนการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ 
ประเทศคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีบุคลากรที่มีทักษะด้าน “ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จานวน ๔๐๐,๐๐๐ รายภายในปี ๒๕๗๐ 

เป้ำหมำยที่ ๓ อุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ 
ประเทศมีควำมเข้มแข็งขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จานวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนใน 
ประเทศไทยอย่างน้อย ๓ รายภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จานวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ใน 
ปี ๒๕๗๐ โดย ๑ ใน ๓ เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ ๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๖ ของจานวนประชากรไทยภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่าง 
ประเทศท่ีทาให้บริการดิจิทัลของไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี ๒๕๗๐ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
   กลยุทธ์ที่  ๔  การพัฒนาระบบนิ เวศเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
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   หมุดหมำยท่ี ๗ ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง 
และสำมำรถแข่งขันได้ 

เป้ำหมำยที่ ๑ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย 
ต่อกำรเติบโตและแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงาน 
ประกันสังคม (มาตรา ๓๓)ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ สัดส่วนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
๔๐ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๗๐ รวมทั้งสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน
พาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๒  
ต่อปี และสัดส่วนการเข้าถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกิน 
อันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๗๐ มีการออกกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า         
พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ต่อจ านวนเรื่องร้องเรียนรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ได้ เป็นปัจจุบันและท่ัวถึง 

เป้ำหมำยที่ ๒ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีศักยภำพสูงในกำรด ำเนิน 
ธุรกิจ สำมำรถยกระดับและปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ต่อมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่ 
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รายต่อป ี

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

เป้ำหมำยที่ ๓ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำร 
ส่งเสริมอย่ำงมีประสิทธิผลจำกภำครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จ านวนสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนเป็น ๒๐ ราย ในปี ๒๕๗๐ 
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   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จานวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ต่อปี 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่าง
ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เ อ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ  และ
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย
ระดับโลก และยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการดาเนินการในเชิงธุรกิจ 
    

   หมุดหมำยที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำง
ยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ ๑ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคและกำรลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษขยำยตัวเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เป้ำหมำยที่ ๒ ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำคลดลง 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ ากว่า

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ สัดส่วนผู้มีงานท าในแต่ละภาค เพ่ิมสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานท าของ

ภาคในปี ๒๕๖๓ ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานท าไม่เกินร้อยละ ๑๓ ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
เป้ำหมำยที่ ๓ กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำร

รับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงทั่วถึง 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ เมืองอัจฉริยะมีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๑๐๕ พ้ืนที่ ภายในปี

๒๕๗๐ 
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   ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจ านวนมากขึ้น 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชา
สังคมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่และเมือง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและเมือง 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง 
 

   หมุดหมำยที่ ๙ ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่
เพียงพอ เหมำะสม 

เป้ำหมำยที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีโอกำสใน 
กำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ทุกครัวเรือนที่ถูกคัดกรองว่ามีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้าม 
รุ่นในปี ๒๕๖๕ สามารถหลุดพ้นจากสถานะการมีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เติบโตไปเป็นแรงงานที่มีทักษะ หรือ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ ๒๐ 

เป้ำหมำยที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ โดยดัชนี
รวมของความคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วย ๓ มิต ิโดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑) ความคุ้มครองทางสังคมสาหรับวัยเด็ก 
(๑) อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (๐-๒ ปี) เพ่ิมข้ึนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
๒) ความคุ้มครองทางสังคมส าหรับวัยแรงงาน 
(๑) แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของก าลัง

แรงงานรวม 
(๒) จานวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่ายสมทบ 

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ 
(๓) แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย

แรงงาน 
๓) ความคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงวัย 
(๑) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ ๔ 
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(๒) สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความ
ยากจนอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนทุกช่วงวัย 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความ
คุ้มครองทางสังคม 
 

   หมุดหมำยที ่๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
เป้ำหมำยที่ ๑ กำรเพิ่มมูลค่ำจำกเศรษฐกิจหมุนเวียน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี 

๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, วัสดุ

ก่อสร้าง, เกษตร-อาหาร) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๗๐ 
เป้ำหมำยที่ ๒ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  พ้ืนที่ป่าไ ม้เพ่ิมขึ้นโดย เป็นป่าไม้ธรรมชาติร้อ ย ล ะ  ๓ ๓  แ ล ะ พ้ืน ที่ป่า           เ 

ศ ร ษ ฐ กิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐ 
เป้ำหมำยที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและย่ังยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น

สุดท้ายเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๔ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการน าขยะ

กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะท่ีนากลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในปี ๒๕๗๐ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ปริมาณขยะต่อหัวในปี ๒๕๗๐ ลดลงจากป ี๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
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   กลยุทธ์ที่ ๓ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
อย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน 
 

   หมุดหมำยที่ ๑๑ ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เป้ำหมำยที่ ๑ ควำมเสียหำยและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศลดลง 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ จานวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ภัยธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ในแต่ละภัย 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐาน
ที่ส าคัญ) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ จานวนพ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

เป้ำหมำยที่ ๒ ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ลดลง 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ส าคัญด้านต่างๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การมีแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยส าคัญ สามารถเชื่อมโยง
ระดับพ้ืนที ่ระดับประเทศและระดับโลก มีความแม่นยา ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้) 

เป้ำหมำยที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถจัดการความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐ ภายในปี 
๒๕๗๐ และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนและการ
มีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลจากพ้ืนที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ และมีแผนในการจัดการด้าน
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตรและภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ  และลด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

   หมุดหมำยที่ ๑๒ ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์
กำรพัฒนำแห่งอนำคต 

เป้ำหมำยที่  ๑ คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย  มี
สมรรถนะที่จ ำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่ำงสงบสุข 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง ๓ วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ ๘ เมื่อ
สิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐาน

สมรรถนะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔ ต่อปี 

   ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ จานวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 
๒๐ ต่อปี 

เป้ำหมำยที่ ๒ ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำร
ผลิตเป้ำหมำย และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ 
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการ
นานาชาติ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 
เป้ำหมำยที่ ๓ ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้าน

ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่เข้ารับการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ กลุ่มประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้

ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

   หมุดหมำยที ่๑๓ ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
เป้ำหมำยที่ ๑ กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๙๐ 
เป้ำหมำยที่ ๒ ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่
เกินอันดับที ่๔๐ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๐.๘๒ 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์  สะดวก และ
ประหยัด 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
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3) Sustainable Development Goals : SDGs 
 SDGs ย่อมาจากค าว่า Sustainable Development Goals หรือ การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations : UN) เพ่ือท าให้โลกดีขึ้นภายในปี 
2030 ด้วยการพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองและมีคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนต่างก็น าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้และว างแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยู่ในระดับสากลและนานาชาติ SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 
ข้อ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม  
                              เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคน    
ทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่ามีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืนคน 
 เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี มี
ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน

และยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ  
โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาทั้ ง  17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่ งยืน (Three Pillars of 
Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและ
สถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15 
Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
SDGs เหมือนดังสัญญาประชาคม ที่จ านวน 193 ประเทศ พร้อมใจที่จะช่วยกันดูแลโลกและ

ประชาชนในโลก ตามเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องเป็นภารกิจที่แต่ละประเทศ
จะต้องวางแผนการ เพ่ือให้เดินไปให้ถึงเป้าหมาย โดยเริ่มต้นปี 2558 – 2573 รวม 15 ปี ต้องท าให้ส าเร็จ 

 

4) ร่ำง กรอบแผนพัฒนำภำค ภำคกลำง พ.ศ. 2566 – 2570 
                  1. เป้ำหมำยรวม 
                         1.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน 
                         1.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลาง
ลดลง 
                  2. แนวทำงกำรพัฒนำ 
                         2.1 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 
                         2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยว
คุณภาพ 
                         2.3 พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
                         2.4 พัฒนาการผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
                         2.5 พัฒนาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 

 5) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 (กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี)        
                         พ.ศ. 2566 – 2570 
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 
   ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และการค้าภาคตะวันตก 
   ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
   เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง ความสุขที่ยั่งยืน โดย 
   1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัด เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.5 
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   2. ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ้น    
เฉลี่ย 2,455 บาท/คน 
   3. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจาย
รายได ้(GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005 
    

   ประเด็นกำรพัฒนำ 
 

   ประเด็นกำรพัฒนำที่  1  : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม           
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
   วัตถุประสงค์ 
   1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ         
สู่มาตรฐานสากล 
   2) เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) เพ่ิมพ้ืนที่การท าเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ 
   2 ) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด           
และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
   4) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการน้ า เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
    

   ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ 
สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถ่ินประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้สู่ชุมชน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
   2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
   3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 
    4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
    5) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยว
แผนงานและโครงการส าคัญ 
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    ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้
มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
    วัตถุประสงค์ 
    อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และ
เครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
    2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการค้า การน าเข้าและการส่งออก 
    5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
    6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด          
และผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 
    7) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
 

   6) แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
    4.1 ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 
    4.1.1 กำรพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรีให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่ น่ำเที่ยว ประชาชน/ 
ชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชนบทมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิตและทรัพย์สินบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืนที่เพียงพอและสะดวก คดีอาชญากรรม     
คดียาเสพติด จ านวนน้อยประชาชนได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะความความสามารถอย่างกว้างขวาง มีงานท า 
เศรษฐกิจเติมโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การคมนาคมขนส่งสะดวก ปลอดภัยไม่สิ้นเปลือง มีระบบบ าบัด
น้ าเสียและก าจัดขยะอย่างเหมาะสม การควบคุมมลภาวะทางน้ าอากาศ ดิน ควันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่สี
เขียว มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนภูมิใจและร่วมมือบ ารุงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 
วัฒนธรรมท้องถิ่นการให้บริการภาครัฐโปร่งใส และยุติธรรม 
    4.1.2 กำรพัฒนำกำรเกษตรแปรรูปและอุตสำหกรรมสีเขียว  เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร องค์กรการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร ร่วมมือผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการรวมกลุ่มวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด การขอการรับรองมาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว รฐับาลและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยเหลือจัดหาตลาดรองรับผลผลิต ทั้งตลาดภายใน 
จังหวัดและตลาดภายนอก และใช้กลไกสหกรณ์สนับสนุนขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมให้มีการยกระดับเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการให้ความส าคัญและยึดมั่นต่อการประกอบกิจการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในทุกห่วงโซ่คุณค่าตามกรอบแนวคิดที่
ก าหนดไว้ในแผนทุกระดับ รวมถึงมีพร้อมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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    4.1.3 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพและยั่งยืน การท่องเที่ยวทุกประเภท 
ทุกแหล่งเน้นคุณค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวได้รับความ
ประสบการณ์คุณค่า ความประทับใจจากทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการท่องเที่ยวจากประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นมิตร ความปลอดภัย การให้บริการ สินค้า อาหาร ของที่ระลึกที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย การเดินทางสะดวกปลอดภัย ประหยัด ชุมชนมีส่วน
ร่วม มีการกระกายรายได้จากการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปีแหล่งท่องเที่ยว
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว 
    4.1.4 กำรพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรีให้เป็นประตูสู่เมืองทวำย สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก กฎระเบียบ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพ้ืนเศรษฐกิจพิเศษและเขตพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
เพ่ือยกระดับศักยภาพของภาคเอกชนในจังหวัดรองรับการเข้ามาลงทุนของนักลงทุน และมีความพร้อมต่อการ
ขยายตัวของการค้าชายแดน รวมถึงมีความพร้อมในการเข้าไปลงทุนในเมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาและเมืองใกล้เคียง บุคลากรในทุกระดับการศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมสนับสนุน และสาขาบริการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนและชุมชนเดิมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการดูแลและไต้ประโยชน์จากการพัฒนาตามความเหมาะสม 
    4.2 วิสัยทัศน์ 
    "ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยว     อัต
ลักษณ์เมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย" 
     

    4.3 พันธกิจ 
    4.3.1 พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่
เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
    4.3.2 อนุรักษ์และเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความ
หลากหลาย ควบคุมมลภาวะและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 
    4.3.3 พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว   
ด้านการบริการด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
    4.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล 
    4.3.5 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าการค้าภายใน อ านวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
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    4.4 เป้ำประสงค์รวมของกำรพัฒนำจังหวัด 
    4.4.1 ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า มีรายได้ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
    4.4.2 จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจ
ปกป้อง รักษาพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.4.3 จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดย
อาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพและอย่างเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่า
สูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     

    4.5 ตัวชี้วัดรวม 
    4.5.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ด้านสังคม - เป็นตัวแทนวัด
คุณภาพชีวิต) 
    4.5.2 อัตราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าไม้ (ด้านสิ่ งแวดล้อม - เป็นตัวแทนวัด
สภาพแวดล้อม) 
    4.5.3 อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (ด้านเศรษฐกิจ - เป็น
ตัวแทนวัดการมีงานท ามีรายได้) 
 
    4.6 ประเด็นกำรพัฒนำ 
    4.6.1 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
     เป้ำประสงค์ : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง    
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะและสวัสดิการได้สะดวก รวดเร็ว        
ทั่วถึง เป็นธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพได้ทุกช่วงวัย 
    4.6.2 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     เ ป้ ำ ป ร ะ ส ง ค์  : จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี เ ป็ น เ มื อ ง น่ า อ ยู่  น่ า เ ที่ ย ว 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล บ ารุงรักษาฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ การควบคุมมลภาวะทางน้ า อากาศ 
ควัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
    4.6.3 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร 
     เป้ำประสงค์ : สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของ
ตลาด และสามารถเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินค้า
เกษตรด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนและมีเสถียรภาพมากข้ึน 
    4.6.4 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่ำสูงและ
เติบโตอย่ำงย่ังยืน 
     เป้ำประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น แหล่งท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระดับบริหาร ปฏิบัติการ      
และชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้น 
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    4.6.5 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     เป้ำประสงค์ : การลงทุนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น สถานประกอบการมีความ
เข้มแข็งทางการเงิน ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานไร้ฝีมือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แรงงานมีคุณภาพสูง 
ผู้ประกอบการขยายงานไปประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 
   7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี         
       (พ.ศ. 2566 - 2570) 
    5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
     "เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพชีวิตดี การบริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี" 
    5.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategic) 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
    กลยุทธ์ 
    ๑. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยกมาตรฐานสินค้า 
        เกษตรโดยใช้เทคโนโลยี 
    2. การส่งเสริมการลงทุน เพ่ิมเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการค้าสู่ตลาดสากล 
    ๓. ยกมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
    ๔. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานที่ 
        ถูกต้องตามกฎหมาย 
    เป้ำประสงค์ 
    ๑. ประชาชนมีอาชีพ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่ 
    2. สินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามค าสั่งซื้อ 
    3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
    4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
    ๕. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
    ๖. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
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    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    กลยุทธ์ 
    ๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 
    2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
    ๓. การผังเมือง 
    เป้ำประสงค์ 
    ๑. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
    2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุมครบถ้วน 
    3. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
    4. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
 

    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
    กลยุทธ์ 
    ๑. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นอาชีพและมีรายได้ เพ่ือ 
        พัฒนารายได้และสุขภาพ 
    ๓. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
    ๔. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
    ๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เป้ำประสงค์ 
    1. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน 
    2. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และ 
       เป็นฐานในการสร้างรายได ้
    3. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ 
    4. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
    ๕. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     

    4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ 
    ๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
    ๓. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
    เป้ำประสงค์ 
    ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
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    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
    กลยุทธ์ 
    ๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ให้เป็น 
       ที่รู้จักแพร่หลาย 
    ๒. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และ 
       พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
    ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    เป้ำประสงค์ 
    ๑. โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ฟ้ืนบ้าน  
       วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
    6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    กลยุทธ์ 
    ๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี 
    ๒. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
    ๓. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างานให้มีธรรมาภิบาล 
    4. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    ๕. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
    เป้ำประสงค์ 
    1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
    2. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
    3. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
    4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
    5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 (2) ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
   1) วิสัยทัศน์ 
    “ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
   2) ยุทธศำสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
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  3) เป้ำประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแล

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้  
ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง  

4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็น 
    ชุมชนเข้มแข็ง 
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การบริการสาธารณสุขทั่วถึง 
9. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ  
10. ประชาชนมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
11. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
                  12. อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

4) ตัวช้ีวัด 
         1. ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
    2. พ้ืนที่ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
                   3. จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว      
                                   ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมขึ้น 

4. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิ  
    ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

          5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
6. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริม  

                                   สนับสนุน 
7. จ านวนเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษา 
8. จ านวนกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
9. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ 
10. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความ           
      เดือดร้อน 

               11. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
                   12. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                   13. อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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5) ค่ำเป้ำหมำย 
                   1. ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  
                   ๒. ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

3. จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  
4. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิ    
    ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน  

                   5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความ   
    เดือดร้อน 
7. แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริม  
    สนับสนุน 
8. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง เด็กและเยาวชน  
    ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
9. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
10. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมาตรฐาน เป็นระบบ ทันท่วงที 
11. ปัญหายาเสพติดลดลง การป้องกันและบริการสาธารณสุขทั่วถึงครอบคลุม  
      ทันท่วงท ี
12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
13. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
14. ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด  
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น  

6) กลยุทธ์ 
   1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
       กลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
2. จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกิจการสหกรณ์  
3. พัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี  
4. การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมในครอบครัว เพ่ิมมูลค่าสินค้า  
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
6. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 

        เป้ำประสงค์ 
๑. ประชาชนมีอาชีพ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่  เพ่ิม 

รายได ้
  2. สินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
  3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
  4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
  ๖. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำง  
พื้นฐำน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
3. การผังเมือง 

        เป้ำประสงค์ 
        ๑. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
        2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุม  
            ครบถ้วน 
        3. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
        4. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
     กลยุทธ์ 

   1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
     2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
      3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
     4. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
     5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   เป้ำประสงค์ 
       1. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน 

   2. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน      
และเป็นฐานในการสร้างรายได้ 

       3. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ 
       4. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
       ๕. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       6. ปัญหายาเสพติดลดลง 
 

  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ 

   1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
      3. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
     4. การส่งเสริมให้ประชาชนให้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 
       เป้ำประสงค์ 
       ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
   2. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     3. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
    เป้ำประสงค์ 
       ๑. โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  
          วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

   2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา ศิลปวัฒนธรรมจารีต  
      ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
     กลยุทธ์ 

     1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี 
    2. การการปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงานให้     
             ทันสมัย 

     3. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างานให้มีธรรมาภิบาล 
     4. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     5. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
       เป้ำประสงค์ 
       1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
       2. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
       3. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
       4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 

   5. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ     
ประชาธิปไตย 
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 7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยนในด้านต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ อาทิการจัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงการ
พิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน       
จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
3. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   เพ่ือให้การพัฒนาในพ้ืนที่ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ว่า “ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่
เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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 8) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีความ
เชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 13 Sustainable Development Goals : SDGs แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
 

   ตำรำงท่ี 28 แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ ์
1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
2. จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกิจการ  
    สหกรณ์  
3. พัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับสนิค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี  
4. การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมในครอบครัว เพิ่ม 
    มูลค่าสินค้า  
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ ์
   ชุมชน  
6. ส่งเสริมให้ความรูด้้านอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปร  
  รูปมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและ   
  ความยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มี 
  ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ 
  อย่างยั่งยืน 
 

 Sustainable Development Goals : SDGs  
- เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
- เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ  
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

- เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มผีลติภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับ
ทุกคน         
 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่มาตรฐานสากล 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ
อารยธรรมทวารวด ี
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ตำรำงท่ี 28 (ต่อ) แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
   แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 

- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ  
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสงูและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 ยุ ทธ ศำสตร์ ก ำ ร พัฒนำ ด้ ำน ร ะบบส ำธ ำร ณูป โภค 
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบ ารงุรักษาสาธารณปูโภคขัน้  
    พื้นฐาน 
3. การผังเมือง 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง 
  โลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้   
  อย่างยั่งยืน 
 

 Sustainable Development Goals : SDGs  
- เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่ามีการจัดให้มีน้ าและ สุขอนามัย  
  ส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 
- เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน 
  สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
- เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการค้า
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกดิการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

 แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุร ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ตำรำงท่ี 28 (ต่อ) แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
3 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำม

เข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ ์
1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์
2. การพัฒนาและส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ  
3. การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลย ี
4. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที ่๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูคา่สูง 
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้  
อย่างยั่งยืน 

- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทาง  
  สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
- หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย 
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 

 Sustainable Development Goals : SDGs  
- เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
- เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม  
ความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนทุกวัย 

- เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่ 
สตรีและเด็กหญิง 

- เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่ามีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย
ส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 

- เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลมุ ปลอดภัย มีภมูิต้านทานและยั่งยืน  

 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการค้า
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกดิการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

 แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
  

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุร ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
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   ตำรำงท่ี 28 (ต่อ) แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
4 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
3. การก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4. การส่งเสริมให้ประชาชนให้พลังงานสะอาดและพลังงาน
จากการเกษตร 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปร  
รูปมูลค่าสูง 

- หมุดหมายที ่๑๐ ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
- หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย 
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 Sustainable Development Goals : SDGs  
- เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลมุ ปลอดภัย มีภมูิต้านทานและยั่งยืน  

- เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลติและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 

- เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยนืต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยดุยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและ
ฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่มาตรฐานสากล 
 

 แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุร ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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ตำรำงท่ี 28 (ต่อ) แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
5 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่น  
2. การส่งเสริมและสนับสนุนภมูิปญัญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งความความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและ   
  ความยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้  
อย่างยั่งยืน 
 Sustainable Development Goals : SDGs  
- เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มผีลติภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสม
ส าหรับทุกคน  
 - เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลมุ ปลอดภัย มีภมูิต้านทานและยั่งยืน        
 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ
อารยธรรมทวารวด ี
 

 แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสงูและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุร ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

6 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ ์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 

ก้าวทันเทคโนโลย ี
2. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พสัดุและทรัพยส์ินส าหรับการ

ปฏิบัติงานให้ทันสมยั 
3. การส่งเสริมความรู้และสร้างจติส านึกในการท างานให้ม ี

ธรรมาภิบาล 
4. การส่งเสริมการสรา้งระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
5. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมี  

ส่วนร่วม 
 
 
 
 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปร  
รูปมูลค่าสูง 

- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและ   
  ความยั่งยืน 
- หมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย 
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

- หมุดหมายที ่๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
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ตำรำงท่ี 28 (ต่อ) แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
   Sustainable Development Goals : SDGs  

- เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
- เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1               
(กำญจนบุรี รำชบรุี สุพรรณบุร)ี พ.ศ. 2566 – 2570 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่มาตรฐานสากล 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ
อารยธรรมทวารวด ี
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการค้า
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกดิการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

 แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสงูและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
  

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำญจนบุร ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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 (3) กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  3.1) กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์กรประกอบด้วย 
   1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths = S) 
   2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
   3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities = O) 
   4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats = T) 
   ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 

 

ปัจจัยภำยใน ได้แก่ 
  1. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน 
           การมอบอ านาจการก ากับดูแล เป็นต้น 
  2. บุคลากร ได้แก่ ก าลังคน คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
  3. งบประมาณ รวมทั้งงบประมาณช่วยเหลือ/สนับสนุนต่างๆ 
  4. ระบบฐานข้อมูล 
  5. การประสานงาน การอ านวยการ ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
  7. วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 

ปัจจัยภำยนอก ได้แก่ 
  1. ด้านการเมือง การปกครอง ระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
  2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจมวลรวมในเขตพ้ืนที่ เศรษฐกิจมวลรวม 

    ในเขตจังหวัด เศรษฐกิจมวลรวมในระดับภาค ระดับประเทศ 
  3. ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยม กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  4. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
  5. เทคโนโลยีต่างๆ  

จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลสัมพันธ์กับศักยภาพการพัฒนาของต าบลแก่งเสี้ยน โดยการ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน เชื่อมโยงมายังโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค 
SWOT (SWOT ANALYSIS) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แบ่งเป็น ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน และปัจจัย
สภาวะแวดล้อมภายนอก มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 29 แสดงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ด้ำน กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strengths) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(Opportunities) 

 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(Threats) 

 
1 เศรษฐกิจ 

 
1. พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ
สลับกับภูเขา เป็นพื้นที่ป่าไม้  
บางพื้นที่มีแม่น้ าไหลผ่าน มี
ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่
การท าการเกษตร 
2. พื้ นที่ และสภาพอากาศ
เหมาะสม สามารถปลูกพืชได้
หลากหลาย เช่น มันส าปะหลัง 
อ้อยโรงงาน ข้าว ผัก ผลไม้
ต่างๆ  ให้ผลผลิตคุณภาพดี 
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
ใกล้ตัวจังหวัด และแหล่งรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

1. เกษตรกรบางส่วนยัง
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจาก
ส า ร เ ค มี  ปุ๋ ย เ ค มี  
เครื่องจักรที่มีราคาสูง ท า
ให้เพิ่มต้นทุนการผลิตและ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ขาดน้ าส าหรับการท า
การเกษตร บางพื้นที่ยังมี
น้ าไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร เนื่องจากการ
พัฒนาแหล่ งน้ า เพื่ อท า
ก า ร เ ก ษ ต ร ยั ง ข า ด
งบประมาณ 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุม ชน ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมเท่าที่ควร 
4. ยังไม่มีการส่งเสริมหรือ
พัฒนาความรู้การประกอบ
อาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน
เท่าที่ควร 
 

1. หน่วยงานภาครั ฐ 
แ ล ะ เ อ ก ช น ใ ห้ ก า ร
ส่งเสริมและสนับสนุน
การท าเกษตรในพ้ืนท่ี 
2. นโยบายรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมด้านการเกษตร 
เกษตรปลอดภัย การ
ก าหนดพื้นที่ปลูกพืช 

1.  พื้ นที่ ต าบลแก่ ง
เสี้ ยนมักประสบภัย
แล้ง และภัยธรรมชาติ 
( ไฟป่ า )  ในฤดู ร้ อน 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร
เสียหาย  
2. ราคาสินค้าเกษตร
ไม่คงท่ี 
 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พื้นที่ต าบลแก่งเสี้ยนยังมี
พื้นที่ต้องพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานจ านวนมาก  และ
ประชาชนในพื้นที่ ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาในระดับที่
ด ี

1.  พื้ นที่ แต่ละหมู่ บ้ าน
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
พื้นฐาน (เส้นทางคมนาคม 
ประปา) ยังไม่ครอบคลุม 
ทั่วถึง 
2. ถนนสาธารณะที่ ใ ช้
สัญจรไปมามีสภาพช ารุด 
ทรุดโทรม ถนนบางส่วนใน
พื้ นที่ ยั ง เป็นถนนลูกรั ง 
สัญจรไปมาไม่สะดวก  

1. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เอื้อต่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายของรัฐบาล/
กรม สนับสนุนท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น ในหลายๆ ด้าน 
เช่น การสนับสนุนในรูป
เ งินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และเงินอุดหนุนทั่วไปใน
ก า ร พั ฒ น า  ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ถนนสาธารณะที่ใช้
สัญจรไปมาส่วนใหญ่
อ ยู่ ใ น เ ข ต ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น อื่ น ห รื อ
พื้ นที่ ห น่ ว ย ง านอื่ น 
เกิดความล่าช้าในการ
ประสานการพัฒนา 
2 . ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
หน่วยงานอื่นซึ่งเป็น
เ จ้ า ขอ งพื้ นที่ ยั ง ไ ม่
เ อื้ อ อ า น ว ย ใน ก า ร
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานในพ้ืนท่ี 
 

 
 



กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน |  79 

 

ตำรำงท่ี 29 (ต่อ) แสดงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ด้ำน กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strengths) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(Opportunities) 

 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(Threats) 

 
3 สังคมและคุณภาพชีวิต 1 .  น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้

ความส าคัญการพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต โดยมี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน ผู้ สู งอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 

1. ประชาชนบางส่วนไม่
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญในการมีส่วน
ร่ วม ในการพัฒนาด้ าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.วิ ถี ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต 
วัฒนธรรม แนวคิดในพื้นที่
มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 
หลากหลาย ทั้งทางสังคม 
คุณภาพชีวิต 

1. หน่วยงานราชการอื่น
ที่ เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่ ท าให้ได้รับการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
อย่างต่อเนื่อง 
2. นโยบายของรัฐบาล/
กรม / แผนพัฒนาทุ ก
ระดับให้ความส าคัญใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์และ     
คุณภาพชีวิต 
3. ได้ รับงบประมาณ
ถ่ายโอน ส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ด้านสังคม เช่น เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้
พิการ ฯลฯ การป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาด้ าน
สาธารณสุข การดูแล
สุขภาพประชาชน เป็น
ต้น 
 

1. กระแสสังคมท าให้
ประชาชนมี วิ ถี กา ร
ด าร ง ชี วิ ตสมั ย ใหม่  
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด ารงชีวิตสูงขึ้น การ
ประกอบอาชีพมีการ
แ ข่ ง ขั น สู ง  เ ร่ ง รี บ 
ประชาชนบางส่ วน
ค า นึ ง ถึ ง ป ระ โยชน์
ส่วนตัวก่อน ขาดความ
ร่ ว ม มื อ ข า ด ค ว า ม
สามัคคี  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขาดพลัง
สังคม 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 .  ต า บ ล แ ก่ ง เ สี้ ย น มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ อาทิ ป่าไม้ แหล่งน้ า 
 

1. ในฤดูแล้งแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติแห้ง ตื้นเขิน 
2. ประชาชนยังไม่
ตระหนักถึงความส าคญั
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

1. นโยบายของรัฐบาล/
กรม / แผนพัฒนาทุ ก
ระดับให้ความส าคัญใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นแหล่งรับขยะมูล
ฝอยท าให้มีรายได้ในการ
พัฒนา 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น รั ฐ     
ป่าไม้ พื้นที่ราชพัสดุ   
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือการท่องเที่ยวต้อง
บูรณาการร่วมกัน ท า
ให้เกิดความล่าช้า 
2 .  ก า ร มี โ ร ง ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด้ า น
พลังงานและเป็นแหล่ง
รั บ ข ยะ  บ า งค รั้ ง มี
ผลกระทบด้านมลพิษ 
กลิ่นในพ้ืนท่ี 
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ตำรำงท่ี 29 (ต่อ) แสดงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ด้ำน กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strengths) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(Opportunities) 

 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(Threats) 

 
5 ด้านศาสนา ศลิปะ และ

วัฒนธรรม 
1. มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และยังคง
รักษาไว ้
2. มีศาสนสถานหลายแห่งใน
พื้นที่  เกิดการซึมซับวิถีการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมพื้น
ถิ่น 
3. วิถี ชีวิตบางพื้นที่ ยั งเป็น
แ บ บ ช น บ ท  ป ร ะ ช า ช น
ด ารงชีวิตแบบพออยู่ พอกิน 
ค ง รั กษาขน บธร รม เนี ย ม
ประเพณีของตนเองไว้ 

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน 
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี น้อยลง 
2 .  กิ จ ก ร ร ม ท า งด้ า น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ถือเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่
ทรงคุณค่า แต่ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้
เป็นที่รู้จัก 

1.ประชาชนในพื้ นที่
ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติ
ตามประเพณี วัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมา 
2. นโยบายของรัฐบาล/
กรม/ให้ความส าคัญใน
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 
 

1. กระแสโลกาภิวัตน์ 
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบ
ต่ อ ค ว า ม เ ช่ื อ ข อ ง
ประชาชนทั้งทางด้าน
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง ถิ่ น 
บิดเบือน เสื่อมถอยลง 
2. วิถีชีวิตที่แข่งขัน เร่ง
รี บ  ในกา รประกอบ
อา ชีพ เพื่ อด า ร ง ชี วิ ต 
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ท า
ให้ประชาชนลดการเห็น
คุ ณ ค่ า ใ น ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

6 ด้านการบริหารจดัการ 1. องค์การบริหารส่วนต าบล
แ ก่ ง เ สี้ ย น  มี แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่นตามกรอบยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  แ ผ น พั ฒน า
จังหวัดยุทธศาสตร์  อปท.ใน
เขตพื้นที่ ท าให้มีการบริหาร
จัดการไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งโครงการพัฒนา มาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
2 .  น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้
ความส าคัญในการบริหาร
จั ดการ  การปฏิบั ติ ง าน มี
จิ ต ส า นึ ก ก า รท า ง านต าม    
ธรรมาภิบาล การให้บริการ
ประชาชนตามระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1 .  ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
นโยบายภาครัฐ  การเมือง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ส่ ง ผ ลต่ อก า ร ว า งแผน
พัฒนา การบริหารจัดการ 

1. การบริหารจัดการ 
การด าเนินการต่างๆ มี
เทคโน โลยีที่ ทั นสมั ย
ส่ ง ผ ล ให้ ก า รบริ ห า ร
จัดการดียิ่งขึ้น 
2. มีการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย
อิสระ และมุ่งประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวม 
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน 
 

1 .  งบประมาณของ
องค์ก รปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ในกา รแก้ ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่มี
จ ากัด ท าให้การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง ทุก
หมู่บ้าน 
2. ประชาชนเข้ าร่ วม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร พั ฒ น า  ใ ห้
ความส าคัญลดน้อยลง 
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ตำรำงท่ี 29 (ต่อ) แสดงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ที ่ ด้ำน กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strengths) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(Opportunities) 

 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(Threats) 

 
6 ด้านการบริหารจดัการ 

(ต่อ) 
  3. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่ นมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น เ อ ง 
สอดคล้องกับบริบทใน
พื้ นที่  ท า ให้ มี บริ หาร
จั ด ก า รแนวทา งกา ร
พัฒนาท้องถิ่ น ได้ ตรง
วัตถุประสงค์ รวดเร็ว 
4 .  กรมส่ ง เ ส ริ มกา ร
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  มี
นโยบายส่งเสริมด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร
บริหารกิจการที่ดี เช่น 
ร า ง วั ล โ บ นั ส  ท า ใ ห้
พนักงานส่วนท้องถิ่น มี
ข วั ญก า ลั ง ใ จ ใ นก า ร
ท า งาน  มี กา รพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 
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  3.2) กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 ตำรำงที่ 30 กำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำมคำดหวังในอนำคต 
  
ด้ำน สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง ควำมคำดหวังและแนวโน้มในอนำคต 

เศรษฐกิจ 1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรแต่
เนื่องด้วยต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตทั้งสารเคมี ปุ๋ยเคมี 
เครื่องจักร ท าให้เพิ่มต้นทุนการผลิต  
2. ขาดน้ าการเกษตรบางพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตร และรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมสนับสนุน
การท าการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมด้านการเกษตร เกษตร
ปลอดภัย พืชเฉพาะถิ่น 
4. ประชาชนวัยท างาน ละทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปหางานท าใน
ตัวเมืองเพิ่มขึ้นเพราะในพ้ืนที่ไม่มีงานรองรับแรงงานอย่าง
เพียงพอ 
5. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบกิจการ/
อาชีพ/ค่าแรงต่ า 
 

1. ขุดลอกพร้อมทั้งสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อไว้ใช้ใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม 
การลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบลชะแล 
3. สร้ างงาน สร้ างอาชีพเสริม  พร้อมทั้ งปลูก
จิตส านึกการรักบ้านเกิด เพื่อลดอัตราการสูญเสีย
ประชากรวัยท างานไป 
 

โครงสร้างพื้นฐาน 1. ถนนในพื้นท่ีบางเส้นทางยังเป็นถนนลูกรังและเป็นหลุม
เป็นบ่อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ 
2. สภาพถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างมานาน
เริ่มช ารุดเสียหายเป็นบางจุด 
3. แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่มีไม่เพียงพอ 
4. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา) ยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ 
 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ให้ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแก่งเสี้ยนพร้อมทั้งซ่อมแซม
ในส่วนที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดย
ค านึงถึงรายได้และงบประมาณของอบต. 
2. ซ่อมแซม ปรับปรุง และขุดลอกกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรที่ตื้นเขิน พร้อมทั้งก่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ า เพิ่ ม เติม ให้ เพียงพอต่ อความต้องการของ
เกษตรกร 
3. ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบกรมส่งเสริมฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ตำรำงท่ี 30 (ต่อ) กำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำมคำดหวังในอนำคต 
  
ด้ำน สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง ควำมคำดหวังและแนวโน้มในอนำคต 

สังคมและคุณภาพชีวิต 1. เด็กวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมกันในสถานท่ีต่างๆ เช่นในเขต
ชุมชน ขับรถเสียงดังรบกวนประชาชน  โดยไมม่ีการ
ควบคุมดูให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 
2. การแพรร่ะบาดของยาเสพติดในชุมชน 
3. ปัญหาเด็กหนีการเรยีนภาคบังคับโดยผู้ปกครองไม่
สามารถดูแลได ้
4. ขาดการส่งเสริมด้านคณุธรรม จริยธรรมที่ดี โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งผลให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
ลง 
5. ผู้พิการและผู้สูงอายุ มรีายไดไ้ม่เพียงพอและไม่ได้รับ
การดูแล 
6. ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนด้วยโรคเรื้อรัง 
7. ปัญหาการท าลายและลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชน/ราชการ 
8. ปัญหาการตดิสรุา/สื่อลามก/เกมส์/การท้องก่อนวัยอัน
ควร 

1. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีกิจกรรม
ท ายามว่าง การเล่นกีฬา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม และผลักดันไปสู่การ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
เด็กและเยาวชนให้มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วม
ก าหนด และท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
2. ส่งเสริมการดูแลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ตรวจพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นและเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3. ให้ประชาชนที่เป็นผู้ปกครองได้เข้าอบรมเพื่อ
ช้ีแนะถึงความส าคัญของการศึกษา พร้อมทั้งให้
ความรู้เรื่องการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและโทษที่ต้องได้รับหาก
บุตรหลานไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
4. จัดค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่เด็กในวัยเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นหลัก 
5. ส่งเสริมกิจกรรม ให้ความรู้อาชีพ ให้กับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มสตรี และกิจกรรมอื่นๆในการ
ส่งเสริมสวัสดิภาพทางสังคม 
6. การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องปรามเหตุต่างๆ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่การเกษตร
ของชาวบ้านและนายทุน 
2. เกษตรกรใช้สารเคมีในการท าการเกษตรเป็นจ านวน
มากส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ
3. พ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ีลดลง 
4. ปัญหาการเผาหญา้/ตอซังข้าว/เผาอ้อย และปัญหา
กลิ่นจากขยะ หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชน
ให้มีความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้
พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการเพิ่มพ้ืนท่ีป่ามากขึ้น 
2. รณรงค์ให้ความรู้การใช้สารเคมีและผลเสียที่
ได้รับ รวมทั้งให้ความรู้การใช้สารชีวภาพท่ีปลอดภัย 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งขยะ การคัดแยก
ขยะ สร้างหรือก าหนดแหล่งทิ้งขยะ ก าจัดขยะ และ
มีกระบวนการก าจัดขยะที่เป็นระบบ  
4. ส่งเสริมความรู้  รณรงค์ลดการเผา ขอความ
ร่วมมือจากโรงงานในการป้องกันกลิ่น 
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 ตำรำงท่ี 30 (ต่อ) กำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำมคำดหวังในอนำคต 
  
ด้ำน สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง ควำมคำดหวังและแนวโน้มในอนำคต 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1. เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกจิกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ลดน้อยลง 
2. กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ขาดการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร ่
3. เทคโนโลยี การแข่งขัน การเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ท า
ให้กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บดิเบือน คณุ
ค่าที่ประชาชนมองเห็นลดลง 

1. ส่งเสริม จัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
2. จัดกิ จกรรม  ส่ ง เ สริ มการสื บทอดความรู้  
วัฒนธรรมให้แก่เยาวชน 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น 
 

การบริหารจัดการ 1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เชน่ การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชน 
2. การประชุมประชาคมมผีู้แทนจากชุมชนและผู้แทนภาค
ส่วนต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมน้อยลง 
3. ประชาชนส่วนใหญ่และผู้น าชุมชนบางส่วนไม่เข้าใจ
และไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. การบริหารงานท่ีลา่ช้า ขาดความโปร่งใส 
5. ระบบการประชาสัมพันธ์ทีข่าดประสิทธิภาพ 
6. จิตส านึกในการปฏบิัติงานบริการประชาชนและการมี          
ธรรมาภิบาล 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง
โดยเฉพาะเรื่องอ านาจหนา้ที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
2. รณรงค์สร้างจิตส านึกทางการเมืองให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบบประชาธิปไตยการเลือกตั้งการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเสียง ฯลฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
4. พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนและประชาชน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและการ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
5. จัดฝึกอบรมพนักงาน สร้างจิตส านึกของพนักงาน
ให้เป็นผู้ให้บริการที่ด ีมีธรรมาภิบาล 
6. จัดให้มีการวางแผนประชาสมัพันธ์โดยใช้ระบบ
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
7. ปรับปรุง วิธีการให้บริการประชาชน ใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ให้บริการที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว 
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ส่วนท่ี 3 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

---------------------------- 
 

 (1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและยุทธศำสตร์ระดับมหภำคเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

    ตำรำงท่ี 31 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและยุทธศำสตร์ระดับมหภำคเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับท่ี 12 

SDGs ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ (อปท.) กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่
มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

การส่งเสริมความรู้และ
สร้างจิตส านึกในการ
ท างานให้มีธรรมาภิบาล 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

การส่งเสริมความรู้และ
สร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานวางแผน
สถิติและวิชาการ 

ส านักปลัด 

การส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

การปรับปรุง พัฒนา
สถานที่ พัสดุและ
ทรัพย์สินส าหรับการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และก้าวทัน
เทคโนโลย ี
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 
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ตำรำงท่ี 31 (ต่อ) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและยุทธศำสตร์ระดับมหภำคเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับท่ี 12 

SDGs ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ (อปท.) กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและ
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาให้ก้าวทัน
เทคโนโลย ี

แผนงานการศึกษา ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่า
สูง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุก
คนทุกวัย 
 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การให้บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

แผนงานการศึกษา 
 

ส านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 

แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่า
สูง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุก
คนทุกวัย 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

7 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
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ตำรำงที่ 31 (ต่อ) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและยุทธศำสตร์ระดับมหภำคเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับท่ี 12 

SDGs ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ (อปท.) กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุก
คนทุกวัย 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

9 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศ
ชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมอาชีพ 
การเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

10 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาการคมนาคมและ
การขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

11 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาการคมนาคมและ
การขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

การส่งเสริมและสนับสนุน
และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

12 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกัน
ว่ามีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย
ส าหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนคน 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การส่งเสริมและสนับสนุน
และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

13 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การส่งเสริมและสนับสนุน
และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

14 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมส าหรับทุกคน 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอัตลักษณ์
คุณค่าสูงและเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถ่ิน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
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ตำรำงท่ี 31 (ต่อ) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและยุทธศำสตร์ระดับมหภำคเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับท่ี 12 

SDGs ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ (อปท.) กลยุทธ์ แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

15 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

16 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน ฯ 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

17 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุกมิติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การพัฒนาสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 89 

 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

 
ยุทธศำสตร์/กลยทุธ์/แผนงำน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

   1.1 กลยุทธ์ กำรส่งเสรมิควำมรู้
และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำน
ให้มีธรรมำภิบำล 

     (1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
    
   1.2 กลยุทธ์ กำรส่งเสรมิควำมรู้

และสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป     
    
   1.3 กลยุทธ์ กำรส่งเสรมิกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตย
และกำรมีส่วนร่วม  

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       
   1.4 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำ

สถำนที่ พัสดุและทรัพย์สิน
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 

      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.5 กลยทุธ์ กำรพัฒนำระบบกำร        
   บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และ 
   ก้ำวทันเทคโนโลยี 
      (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รวม 7 4,540,580 7 4,547,580 7 754,580 6 561,580 6 568,580 33 10,972,900 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

   2.1 กลยุทธ์ กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

      (1) แผนงานการรักษาความสงบ 
           ภายใน   
      
    2.2 กลยุทธ ์กำรพัฒนำและส่งเสรมิ

กำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลย ี
      (1) แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผ.01 
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                  บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
   2.3 กลยุทธ์ กำรให้บริกำร

สำธำรณสุขอยำ่งทั่วถึง 
      (1) แผนงานการศึกษา 
      (2) แผนงานสาธารณสุข 
      (3) แผนงานงบกลาง 
 
   2.4 กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมและ

สังคมสงเครำะห ์
      (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
          ชุมชน 
      (3) แผนงานงบกลาง 
 
   2.5 กลยุทธ์กำรพัฒนำและส่งเสรมิ

กำรกีฬำและนันทนำกำร 
      (1) แผนงานเคหะและชุมชน 
      (2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
          และนันทนาการ 

 
 
 

2 
6 
1 
 
 
 

10 
 

2 
4 
 
 
 

2 
 

1 

 
 
 

28,000 
479,900 
250,000 

 
 
 

630,850 
 

115,000 
10,530,000 

 
 
 

350,000 
 

250,000 
 

 
 
 

2 
6 
1 
 
 
 

10 
 

2 
4 
 
 
 

2 
 
- 

 
 
 

29,390 
509,890 
270,000 

 
 
 

657,540 
 

126,500 
10,990,000 

 
 
 

350,000 
 
- 

 
 
 

2 
6 
1 
 
 
 

10 
 

2 
4 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

30,850 
542,879 
290,000 

 
 
 

686,860 
 

139,150 
12,300,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2 
6 
1 
 
 
 

10 
 

2 
4 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

32,380 
579,166 
310,000 

 
 
 

716,470 
 

153,065 
14,000,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2 
6 
1 
 
 
 

10 
 

2 
4 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

33,990 
619,083 
330,000 

 
 
 

754,263 
 

168,372 
15,700,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

10 
30 
5 
 
 
 

50 
 

10 
20 

 
 
 

4 
 

1 

 
 
 

154,610 
2,730,918 
1,450,000 

 
 
 

3,445,983 
 

702,087 
63,520,000 

 
 
 

700,000 
 

250,000 

รวม 47 16,488,614 46 16,901,265 41 17,035,113 41 18,937,299 41 20,953,248 216 90,315,539 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.1 กลยทุธ์กำรส่งเสริมและ  
สนับสนุนและบ ำรุงรักษำ  
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน 
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
 

3.2 กลยทุธ์พัฒนำกำรคมนำคมและ
กำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน 
      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
           โยธา 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 

19 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 

5,884,000 
 
 
 
 

3,675,000 

 
 
 
 
 
 

3 
 

19 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

450,000 
 

7,198,000 
 
 
 
 

3,182,170 

 
 
 
 
 
 

1 
 
- 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
 
 

4,504,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 

1 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
- 
 

200,000 
 
 
 
 

502,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

320,000 

 
 
 
 
 
 

6 
 

39 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 

850,000 
 

13,282,000 
 
 
 
 

12,183,170 

รวม 43 9,859,000 33 10,830,170 12 4,604,000 5 702,000 3 320,000 96 26,315,170 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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                บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ)  

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยทุธ์กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม 
      (1) แผนงานเคหะและชุมชน 
       
4.2 กลยทุธ์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ 
      (1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
 
 
 

110,098 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

111,108 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

112,219 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
 
 
 

113,440 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
 
 
 

114,787 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

561,652 
 
 
 

250,000 

รวม 5 160,098 5 161,108 5 162,219 5 163,440 5 164,787 25 811,652 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 กลยทุธ์ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 
      (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
          และนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

1,500,000 

รวม 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 94 

 

 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
6.1 กลยทุธ์กำรส่งเสริมอำชีพ 

กำรเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม 
      (1) แผนงานการเกษตร 
      
          

 
 
 

2 

 
 
 

106,000 
 

 
 
 

2 

 
 
 

106,600 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

107,260 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

107,986 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

108,785 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

536,631 

รวม 2 106,000 2 106,600 2 107,260 2 107,986 2 108,785 10 536,631 
รวมทั้งหมด 106 31,454,292 95 32,846,723 69 22,963,172 61 20,772,305 59 22,415,400 390 130,451,892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

 
หมู่บ้ำน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 

 

 
 

6 
 

 
 

1,879,000 
 

3 
 

400,000 
 

4 
 

507,000 
 

3 
 

740,000 
 

4 
 

940,000 
 

20 
 

4,466,000 

รวม 6 1,879,000 3 400,000 4 507,000 3 740,000 4 940,000 20 4,466,000 
 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
 

 
13 

 
4,075,000 

 
6 

 
1,540,000 

 
7 

 
1,660,000 

 
6 

 
1,980,000 

 
6 

 
1,811,904 

 
38 

 
11,066,904 

รวม 13 4,075,000 6 1,540,000 7 1,660,000 6 1,980,000 9 1,811,904 38 11,066,904 
 

หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม 
 

9 
 

 
1,853,000 

 

 
8 

 
1,621,000 

 
9 

 
1,503,000 

 
9 

 
2,545,000 

 
8 

 
2,352,000 

 
43 

 
9,874,000 

รวม 9 1,853,000 8 1,621,000 9 1,503,000 9 2,545,000 8 2,352,000 43 9,874,000 
     

หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
 

6 

 
800,000 

 
3 

 
350,000 

 
4 

 
400,000 

 
3 

 
350,000 

 
3 

 
350,000 

 
19 

 
2,250,000 

 

รวม 6 800,000 3 350,000 4 400,000 3 350,000 3 350,000 19 2,250,000 
รวมทั้งหมด 34 8,607,000 20 3,911,000 24 4,070,000 21 5,615,000 24 5,453,904 120 27,656,904 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิควำมรูแ้ละสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำนให้มีธรรมำภิบำล  
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
  

1. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้และประสบการณ์กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.   เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนิน งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ   
3. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกระดับ ให้มีกระบวนทัศน์และค่านิยม    ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรร
มาภิบาลเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
4. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับ ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มคีวามรักความสามัคคี และ
ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม 

ผู้บริหารฯ , สมาชิก อบต. , 
ข้าราชการ , พนักงานจ้าง  
อบต.แก่งเสี้ยน ผู้น าชุมชนและ 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรม 

155,580 162,580 169,580 176,580 183,580 ร้อยละ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจกับการ
เข้าร่วมโครงการ 
และสามารถน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้ 

1. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยนมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความรู้และประสบการณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
และสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน 
น าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้ในการปฏิบัติ 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหป้ระสบความส าเร็จ  
3. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน ทุกระดับมีกระบวนทัศน์
และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้น เพิ่มสมรรถนะ และ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
4. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยนมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของ
บุคลากรส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีความรัก
ความสามัคคี และความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   155,580 162,580 169,580 176,580 183,580    

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิควำมรูแ้ละสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการการวิจยั
เชิงส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ 
 

เพื่อประเมินวัดผลความพึงพอใจของผู้
มารับบริการขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

ด าเนินการวิจยัเชิง
ส ารวจจ านวน
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของ
ทุกด้าน 
 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ
และน ามาปรับปรุง
การให้บริการ 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.3 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม  
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้งของ  
อบต.แก่งเส้ียน  

คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องประจ าหนว่ย
เลือกตั้ง 
 

- - 200,000 - - กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งของ อบต.
แก่งเส้ียน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   - - 200,000 - -    

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 99 

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.4 กลยทุธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย  
(1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
เงินคืนกองทุนชดใช้
ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ใน
กรณีรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน ได้ก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 2 คัน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80  

อบต.แก่งเส้ียน มีการ
บริหารจัดการที่ดีมีประ
สิทธิภพ 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์  
(LED Full Color) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ/การ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ ให้ประชาชน
ทราบ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนกิส ์
(LED Full Color) ชนิดติดตั้งภายนอก
อาคารเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย จ านวน 2 จุด 
1. บริเวณที่ท าการอบต.แก่งเส้ียน 
2. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แก่งเส้ียน 

4,000,000 4,000,000 - - - ของประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและมี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินการ
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ การเสริมสร้าง
พัฒนาให้ทันสมัย 
เสริมสร้างการเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

ส านักปลัด 

 รวม 2 โครงกำร   4,050,000 4,050,000 50,000 50,000 50,000    

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.5 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม  
(2) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน สัดส่วนประชาคมมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
และกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ประชามติ
ร่วมกัน 

การประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดบัต าบล
ของต าบลแก่งเส้ียน 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม ที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
สัดส่วนประชาคม  

1. อบต.แก่งเส้ียน มแีผน 
พัฒนาที่มีประสิทธ ิ
ภาพน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาต าบล รว่มคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ผ่าน
กระบวนการประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดบัต าบล 
 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  1.6 กลยทุธ์ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และก้ำวทนัเทคโนโลยี  
(3) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
บริหารงานพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ การบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ผู้บริหาร/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้แทนชุมชน/สมาชิก
สภา/พนักงานสว่น
ต าบล/พนักงานจา้ง/
ลูกจ้าง/ผู้เกี่ยวข้องงาน
พัสด/ุผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และการ
บริหารจัดการ
ด้านการ
บริหารงานพัสดุ
ร้อยละ 80 

อบต.แก่งเส้ียนมีการ
บริหารงานพัสดุมีความ
ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบฯก าหนด 

กองคลัง 

2 โครงการบริการ
ประชาชนจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 
 

เพื่อบริการประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี
 

บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่จ านวน 4 
หมู่บ้าน 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิ่ม
มากขึ้น 
 

เพื่อบริการประชาชนและ
มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 
 

กองคลัง 
 
 

 รวม 2 โครงกำร   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

 รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 8 โครงกำร 4,540,580 4,547,580 754,580 561,580 568,580    

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

เพื่อเตรียมการป้องกันและ
ระงับเหตุการณ์ 
สาธารณภยัที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา 

อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และเจ้าหนา้ที่  
จ านวน 40 คน 

- 50,000 - - - 1. จ านวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อย
กว่านอ้ยละ 80 
 
 

1. ลดการสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นต่อชวีิต
และทรัพย์สิน 
2. สร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเรียนรู้การเอาตัว
รอดจากภัยใกล้ตวัในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง
กับการจัดการภยัพิบัติใหก้ับ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน  40  คน   

- - 50,000 - - 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรูค้วามเข้าใจไม่
น้อยกว่าน้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียนรู้
วิธีเอาตวัรอดจากภยั
ใกล้ตัวทุก
สถานการณ์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย 
พลเรือนองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทาภยันตราย 
หรือลดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากสาธารณภยั ภัย
ทางอากาศ ภยัจากการก่อ
วินาศภยั 

อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และเจ้าหนา้ที่  
จ านวน 30 คน 

- - - 50,000 - 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าน้อยละ 80 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 
สามารถจัดการความ
เส่ียงภัยก่อนจะเกิด
ภัยพิบัต ิ 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 104 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน รุ่นที่ 3  
ประจ าป ี2570    

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้ง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอืทาง
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประชาชนในเขตพื้นที่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต. แก่งเส้ียน 
จ านวน  25  คน   

- - - - 150,000 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าน้อยละ 80 

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
ที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและ
ช่วยเหลือหนว่ยงาน
ภาครัฐในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัเพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
 ร่วมในการชว่ยเหลือ    
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ี

 
 

เพื่อด าเนินการตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัต ิ
การร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็น
ศูนย์กลางในการประสานแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าทีห่รือประสาน 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

 อุดหนุนศูนย์                  
ปฏิบัติการร่วมใน   

  การช่วยเหลอื         
  ประชาชน 

ขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ในเขต 
  อ าเภอเมือง 
  กาญจนบุร ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรีและ
ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกที่
เกี่ยวกบัการใหบ้ริการ
ประชาชน  
ร้อยละ 80 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ 
เมืองกาญจนบุรี 
สามารถด าเนินงาน
ตามประกาศของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธกีาร
ปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 106 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 

1. อ านวยความสะดวกและ
บริการประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
2. เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน ตระหนกัถึงหน้าที่
ของตนในการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลแก่งเส้ียน  
จ านวน 1 จุด ณ 
บริเวณหน้าศพด.อบต.
แก่งเส้ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ในพื้นที่
อบต.แก่งเส้ียนลดลง 

1. ลดการเกิด
อุบัติเหตุที่จะท าให้
เกิดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนได้รับ
บริการจากภาคส่วน
ราชการ 
3. สร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์ 

1. อ านวยความสะดวกและ
บริการประชาชน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
2. เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน ตระหนกัถึงหน้าที่
ของตนในการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลแก่งเส้ียน  
จ านวน 1 จุด ณ 
บริเวณหน้าศพด.อบต.
แก่งเส้ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ใน
พื้นที่อบต.แก่งเส้ียน
ลดลง 

1. ลดการเกิด
อุบัติเหตุที่จะท าให้
เกิดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนได้รับ
บริการจากภาคส่วน
ราชการ 
3. สร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน) 

1.เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัย
ภัยฝ่ายพลเรือน ได้ทบทวนวิชา 
ความรู้ที่เคยฝึกอบรมมาแล้ว 
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะของอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 
3. เพื่อให้ อปพร. ได้รับความรู้ 
ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในพื้นที ่
4. เพื่อเป็นการทดสอบจิตใจและ
ก าลังกายของอปพร.เพื่อให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที ่
5. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของอปพร. 
 

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
ต าบลแก่งเส้ียน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าน้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และ
ทักษะในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
พร้อมในการปฏบิัติ
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
คุ้มครองทรัพย์สิน
ส่วนร่วม มีความ
พร้อมในการเผชิญ
เหตุหรือการแจ้ง
เตือนอย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการ
ฟื้นฟู เยยีวยา และบรรเทา
ผลกระทบด้านสาธารณภัยตาม
ระเบียบก าหนด 

ช่วยเหลือประชาชนใน
การฟื้นฟ ูเยียวยา และ
บรรเทาผลกระทบของ
ประชาชนด้านสาธารณ
ภัยตามระเบยีบในพื้นที่
รับผิดชอบของอบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนที่ขอรับความ
ช่วยเหลือที่เข้าข่ายให้
ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบ ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

เพื่อป้องปราม สอดส่อง ดแูล 
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ตาม
แบบรูปและ
รายละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

500,000 500,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินร้อยละ 
80 

ป้องปรามเหตุต่างๆ 
ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
(จุดที่ 2) 

เพื่อป้องปราม สอดส่อง ดแูล 
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
(จุดที่ 2) ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

500,000 500,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินร้อยละ 
80 

ป้องปรามเหตุต่างๆ 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
 

เพื่อป้องปราม สอดส่อง ดแูล 
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

35,000 - - - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินร้อยละ 
80 

ป้องปรามเหตุต่างๆ 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 รวม 12 โครงกำร   1,475,000 1,490,000 490,000 490,000 590,000    
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนจรำจร) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
สร้างจิตส านึกในการขับขี ่
แก่ประชาชน 
 

เพื่อเสริมสร้างวินัยการ จราจร 
ฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต  
อบต. แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

20,000 20,000 - - - อุบัติเหตุในชุมชนลดลง 
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   20,000 20,000 - - -    
 รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 13 โครงกำร 1,495,000 1,510,000 490,000 490,000 590,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 112 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

1. เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการรับประทานอาหาร
ทุกวันตลอดปีการศึกษาอยา่ง
เพียงพอตามความต้องการของ
ร่างกาย 
2. เพื่อลดการขาดแคลน
อาหารกลางวัน หรือขาด
สารอาหาร 
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. เพื่อพัฒนาสุขนิสยัและ
มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เด็กเล็กมีสมรรถภาพ
ทางกาย น้ าหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ์
และมีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้อง 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
คน ตามปริมาณ 
คุณภาพและเพยีงพอ 

304,290 319,504 335,479 352,253 369,865 - เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้อยละ 100 
ได้รับสารอาหาร 
ตามหลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วน มี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ และมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

- เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด มี
ประโยชน์ เพยีงพอ ถูก
หลักโภชนาการ 
- เด็กเล็กมีน้ าหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
- เด็กเล็กสามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสยั
ในการรับประทาน
อาหารไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 1. เสริมอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัย ตามหลกัโภชนาการ 
มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรงมีน้ าหนักและสว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อปลูกฝังการดื่มนมแก่เด็ก
และเยาวชน เสริมพัฒนาการ
ร่างกายและสติปัญญา 
4. เพื่อลดการขาดแคลนอาหาร
เสริม (นม) หรือการขาด
สารอาหาร 
 

1. เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต. แก่งเส้ียน และ 
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
2.  
– เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เด็กเล็กมีสรรถภาพทางกาย 
น้ าหนัก สว่นสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม 
(นม) ดื่มครบทุกคน ตาม
จ านวนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

623,572 649,570 675,813 702,310 729,068 เด็กนักเรียนร้อยละ
100 ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน
ตามจ านวน ทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ 
เหมาะสมกับวัย 

1. เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์
และพอเพยีง มีน้ าหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามยัที่ดี 
ได้รับสารอาหารเสริมที่
เหมาะสมกับชว่งวัย 
3. เด็กนักเรียนมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
4. เด็กนักเรียนสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับสขุ
นิสัยการดื่มนมไปปฏบิัติ
ในชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

1. เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นให้ครบตามที่ต้องการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอน โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอนในการจัด
ประสบการณ์ผู้เรียนให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละวยั 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
- เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนารอบ
ด้าน 
- ครูผู้ดูแลเด็กใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ และสื่อ
ประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม และ
มีคุณภาพ 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- เด็กเล็ก ทกุคนได้ใช้
สื่อการเรียนการสอน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
2 คน ได้ใช้สื่อในการ
สอนเด็กนักเรียน  

79,764 83,752 87,939 92,336 96,953 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนทุกคนมี
สื่อการเรียนร้อยละ 
100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียนทุกคนมีสื่อ
การเรียนที่เพียงพอ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

1. เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็กปฐมวยั
ในพื้นที่ 
2. เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของ
ผู้ปกครอง 
3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีหนังสือ
เรียนในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนให้เหมาะสม
กับช่วงวยัของเด็ก 
 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนารอบ
ด้าน และส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ีได้มี
หนังสือเรียนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

9,200 9,660 10,143 10,650 11,182 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน อาย ุ 
3 – 5 ปี มีหนังสือ
เรียนที่เหมาะสมกับชว่ง
วัย ร้อยละ 100 

เด็กเล็กมีหนังสือเรียน
ที่จ าเป็นครบตาม
จ านวน เหมาะสมกับ
ช่วงวัย เสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 
  
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

1. เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็กปฐมวยั
ในพื้นที่ 
2. เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของ
ผู้ปกครอง 
3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีอุปกรณ์
การเรียน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่ผู้เรียนให้เหมาะสม
กับช่วงวยัของเด็ก 
  
 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนารอบ
ด้าน และส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ีมี
อุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

13,340 14,007 14,707 15,442 16,214 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน อาย ุ 
3 – 5 ปี มีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมกับชว่ง
วัย ร้อยละ 100 

เด็กเล็กมีอุปกรณ์การ
เรียนครบตามที่
ต้องการและเพียงพอ 
และสร้างเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
  
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

1. เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็กปฐมวยั
ในพื้นที่ 
2. เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของ
ผู้ปกครอง 
3. เพื่อให้เด็กเล็กมีเครื่องแบบ
นักเรียน สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เด็กเล็กได้มีเครื่องแบบ
นักเรียนสวมใส่ 
เสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ี
 

14,950 15,697 16,481 17,305 18,170 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน อาย ุ 
3 – 5 ปี มีเครื่องแบบ
นักเรียน ร้อยละ 100 

- เด็กเล็กในพื้นที่
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
- ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
- เด็กเล็กมี
เครื่องแบบสวมใส่
ครบตามจ านวน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

1. เพื่อสร้างและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กในพื้นที ่
2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี
การสร้างสรรค์กิจกรรม
ส าหรับผู้เรียนที่มีคุณค่า
ในการเรียนการสอนใน
การจัดประสบการณ์
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละวัย 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
- เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนารอบด้าน 
- ครูผู้ดูแลเด็กมีกิจกรรมที่มี
คุณค่าและความเหมาะสมใน
การประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน อายุ 3 – 5 ปี มี
กิจกรรมสร้างสรรค์ในการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
- ครูผู้ดูแลเด็กมีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในการเรียนการสอน 
 

20,148 21,155 22,212 23,322 24,488 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน อาย ุ 
3 – 5 ปี มี
ประสบการณ์เรียนรู้
นอกบทเรียนเหมาะสม
กับช่วงวยัร้อยละ 100 

- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในทุกด้านจาก
กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 
- ครูผู้สอนได้มี
กิจกรรมส าหรับการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับชว่งวัย 
- เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ  
3 – 5 ปี มี
ประสบการณ์ใหม่
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 119 

 

 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ให้
ความส าคัญและพัฒนาเด็กให้มี
จิตส านึก พัฒนาการที่เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ด ี
 

เด็กทั่วไปในพื้นที่ อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 400 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
จ านวนเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญ มีส่วน
ร่วมในสังคม กิจกรรม
มีจิตส านึกพัฒนาการ
ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคตที่ด ี 
 

ส านักปลัด 

9 โครงการหนูน้อยเรียนรู ้
สู่โลกกวา้ง สร้างสายใยรัก
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยได้เรียนรู้นอกสถานที่
จากสภาพแวดล้อมของจริง 

เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง/  
ครูผู้ดูแลเด็ก  
และเจ้าหนา้ที ่
ที่เกี่ยวขอ้ง  

99,000 105,000 109,000 115,000 120,000 เด็กร้อยละ 90 ร่วม
กิจกรรมโครงการหนู
น้อยเรียนรู้ สู่โลกกวา้ง  
สร้างสายใยรัก
ครอบครัว 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต 
สนใจการเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว และน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 
ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการรับประทานอยา่ง
เพียงพอตามความต้องการของ
ร่างกายและตามหลัก
โภชนาการ 
 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบถ้วน 
และอาหารกลางวันมี
ปริมาณ คุณภาพ 
สะอาด และเพียงพอ 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนระดับชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

1,095,600 1,139,600 1,183,600 1,227,600 1,271,600 นักเรียนได้รับ
สารอาหาร ตาม
หลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วนร้อย
ละ 100 

นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
สะอาด  มีประโยชน์ 
และพอเพยีง 

 

ส านักปลัด 

 รวม 10 โครงกำร   2,359,864 2,457,945 2,555,374 2,656218 2,757,540    
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.2 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการป้องกันโรค 
ทักษะในการจัดการ การคัด
กรองอาการป่วย และทกัษะใน
การดูแลเด็กเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

 

การให้ความรู้แก่เด็ก 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

12,850 13,490 14,160 14,860 15,600 เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโรคติดต่อและ
การป้องกันโรค ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผูดู้แลเด็ก เจ้าหน้าที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการ
ป้องกันโรค ทักษะใน
การจัดการ การคัด
กรองอาการป่วย และ
ทักษะในการดูแลเด็ก
เบื้องต้น 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.2 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

เสริมสร้างสุขอนามัยช่องปาก 
การป้องกันโรคฟันผุ การ
ส่งเสริมสุขอนามัยการแปรงฟัน
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 

การให้ความรู้แก่เด็ก 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าที ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

15,150 15,900 16,690 17,520 18,390 เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัสุขอนามยั
ช่องปาก การป้องกัน
โรคฟันผ ุไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัสุขอนามยั
ช่องปาก การป้องกัน
โรคฟันผ ุ

ส านักปลัด 

 รวม 2 โครงกำร   28,000 29,390 30,850 32,380 33,990    
 รวมแผนงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 12 โครงกำร 2,387,864 2,487,335 2,586,224 2,688,598 2,791,530    

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราช
นารี 
 

1. เพื่อให้ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. เพื่อส ารวจข้อมูลสัตว ์(สุนัข
และแมว) ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของอบต.แก่งเส้ียน ทั้งสัตว์ที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ 

ส ารวจสุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน   

9,000 9,900 10,890 11,978 13,176 ร้อยละจ านวนสุนัขและ
แมวที่ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน 

1. สุนัขและแมว
ได้รับการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน 
2. เป็นการควบคุม
สุนัขและแมว ในพื้นที ่

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราช
นารี 
 

1. เพื่อให้ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. เพื่อป้องกันและควบคุม
สุนัขและแมวในพื้นที่ผา่นการ
ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

1. สุนัขและแมว ในเขต
พื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้านที่ได้
ส ารวจและขึ้นทะเบียน 
2. จัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวที่
ได้รับการส ารวจและขึ้น
ทะเบียน   

90,000 99,000 108,900 119,790 131,769 1. อัตราการเสี่ยง 
ต่อการเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษสุนัข
บ้าของประชาชนใน
พื้นที่ลดลง ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวที่ส ารวจ
และขึ้นทะเบียน ได้รับ
การฉีดวัคซีน 

1. ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. สามารถควบคุม
และป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.แก่งเส้ียนได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

1. เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน
พื้นที่รับผิดชอบอบต.แก่งเส้ียน 
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบอบต.แก่งเส้ียนมี
สุขภาพแข็งแรงและปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก 

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่รับผิดชอบอบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

180,900 198,990 218,889 240,778 264,856 อัตราการปว่ยและ
อัตราการตายด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีองค์
ความรู้ในการป้องกัน
โรคและอัตราการเป็น
โรคไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการวัยรุ่นสดใส 
ห่างไกลโรคเอดส์ 

เพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์ความรู้เรื่องบทบาทและ
คุณค่าความเป็นชาย/หญิง ใน
สังคมพัฒนาการทางเพศ การ
จัดอารมณ์สัมพันธภาพทาง
เพศ พฤติกรรมทางเพศ การ
เสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น 

เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต. แก่งเส้ียน จ านวน 
4 หมู่บ้าน 

20,000 22,000 24,200 26,620 29,282 กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เป็นแกนน าเผยแพร่
ความรู้เรื่องเอดส์ และ
เพศสัมพันธ์ ใน
โรงเรียนและชุมชนร้อย
ละ 80 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและภูมิคุ้มกัน
ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งเรื่องเพศ
และโรคเอดส์ 

ส านักปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ช่วยเหลือประชาชนใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่
รับผิดชอบของอบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ขอรับความ
ช่วยเหลือได้รับการ
ช่วยเหลือไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและป้องกัน
ควบคุมโรคที่เกิดขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง  
(1) แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน 
6 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

สนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนการด าเนินการ
จ านวน 4 หมูบ่้าน ใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.แก่งเส้ียน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขร้อยละ 90 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และได้รับ
ความรู้และการ
บริการด้าน
สาธารณสุขภายใต้
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 รวม 6 โครงกำร   479,900 509,890 542,879 579,166 619,083    
 รวมแผนงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 6 โครงกำร 479,900 509,890 542,879 579,166 619,083    

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห)์ 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เคลื่อนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน  

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการ ของประชาชน ให้
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงบริการ
ของหน่วย งาน ท าให้สนอง
ความต้องการและเกิด
ประโยชน์ สูงสุดแกป่ระชาชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ที่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 1. ประชาชนในเขต
พื้นที่ และประชาชน
ทั่วไปได้รับบริการที่ดี  
สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
2. ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
ผู้ป่วยเอดส์ ที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เกิดความสัมพันธ ์
ความเข้าใจอันด ี
และความร่วมมอืกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล         
แก่งเส้ียนกับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชนใน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของอบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ขอรับ
ความช่วยเหลือได้รับ
การช่วยเหลือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านอื่นๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการ
ฟื้นฟู เยยีวยา และบรรเทา
ผลกระทบตามระเบียบก าหนด 

ช่วยเหลือประชาชนใน
การฟื้นฟ ูเยียวยา และ
บรรเทาผลกระทบของ
ประชาชนตามระเบียบ
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.แก่งเส้ียน จ านวน 
4 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ขอรับ
ความช่วยเหลือที่เข้า
ข่ายให้ความ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบ ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและเครือข่าย  
 
 

เพื่อเพิ่มความสามารถ
ผู้รับบริการสูงอายุในการพึ่งพา
ตนเองจากการสร้างสุขภาวะที่
ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม  

ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 112 คน 

100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 ผู้สูงอายุในต าบลแก่ง
เส้ียนผ่านเกณฑ์
ผู้สูงอาย ุ
ที่พึงประสงค์  
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในต าบล 
แก่งเส้ียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับบริการ
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห ์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการปันยิ้มสร้างสุข 
พัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ
ด้วยวถิีพอเพยีง  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ ในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 

ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการเรียนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความ 
รู้อย่างต่อเนื่องในการ
ดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ส านักปลัด 

6 โครงการตรวจคัดกรอง
ปัญหาทางสายตาและการ
ป้องกันภาวะผิดปกติของ
การมองเห็นในผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  
 
  

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพสายตาที่
ถูกต้อง  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพสายตา  
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลรักษา/ส่งต่อท าการรักษา
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  
4. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาทางการมองเห็นให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตาร้อยละ 80 
ได้รับการตรวจสายตา
และมีคุณภาพชวีิต
ทางการมองเห็นที่ดีขึ้น 
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
ผู้สูงอายุในเขตอบต.
แก่งเส้ียนทั้ง 4 หมู่บา้น 
จ านวน 200 คน 

76,840 80,140 83,770 85,030 91,690 1. ร้อยละของผู้สูงอายุ
พื้นที่อบต.แก่งเส้ียน
ได้รับการคัดกรองทาง
สายตา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่มีสายตาผิดปกติได้รับ
การตรวจวินิจฉยัโดย
จักษุแพทย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
3. ผู้สูงอายุได้รับแว่น
สายตา 200 ราย 
  

1. ผู้สูงอายุได้มี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตาที่ถูกต้อง 
2. ผู้สูงอายุมีการ
มองเห็นดีขึ้น
ด ารงชีวิตอย่างปกติ
สุข 
3. ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการดูแลและถนอม
สายตา 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หนว่ยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการส่งเสริม 
ทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลแก่งเส้ียน 

1. เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุ
ของงานทันตกรรม 
2. เพื่อให้ผลการด าเนินงานทัต
สาธารณสุขได้ผลตามตัวชี้วัด 
3. ผู้สูงอายุในต าบลแก่งเส้ียน
มีช่องปากและรอยยิ้มสวยงาม
ถูกสุขอนามยั 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับ
การอบรมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพชอ่งปากและฟัน 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสภาวะช่องปากทั้ง 
4 หมู่บ้าน จ านวน 50 
คน 
 

11,510 11,900 12,290 12,810 13,330 ผู้สูงอายุในเขตอบต.
แก่งเส้ียนที่ได้เข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพชอ่งปาก 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองโรคและการดูแล
สุขภาพชอ่งปาก 
2. ผู้สูงอายุมีทักษะ
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากของตนเองอยา่ง
ถูกต้อง 
3. ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริม อาชีพพัฒนาผู้สูงวัย 
เยาวชน กลุ่มสตรีและผู้
พิการ  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้าง
ความรู้ ทักษะในการพัฒนา
ตนเองของผู้สูงวัย เยาวชน 
กลุ่มสตรี และผู้พิการ ให้มี
ประสิทธิภาพ   
 

ผู้สูงวัย เยาวชน  
กลุ่มสตรีและผู้พิการ 
หมู่ที่ 4,5,6,7  ต าบล 
แก่งเส้ียน อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีจังหวัด
กาญจนบุร ี คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน  40 คน     

30,000 33,000 36,300 39,930 43,923 ผู้สูงวัย เยาวชน  
กลุ่มสตรีและผู้พิการ
สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนและ ชุมชน 
สามารถมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นแบ่งเบาภาระหน้าที่คน
ในครอบครัว  
ร้อยละ 80 

ผู้สูงวัย เยาวชน 
กลุ่มสตรีและผู้
พิการในชุมชน
ต าบลแก่งเส้ียนมี
ศักยภาพ สร้าง
ความรู้ ทักษะใน
การพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ   

ส านักปลัด 

9 โครงการให้ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน นกัศึกษา ผู้
ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

เพื่อจัดสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์ เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

การให้ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ซ่ึงยากจน
หรือด้อยโอกาสในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาในพื้นที ่
2. นักเรียน นักศึกษา ที่
ได้รับทุนการศึกษาได้
ศึกษาต่อในระดับตาม
มาตรฐานไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

สร้างโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่อบต.แก่ง
เส้ียน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนสังคมสงเครำะห ์(งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 เงินอุดหนุนองค์กรกำรกุศล 
10 โครงการด าเนินงานตาม

ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

เพื่ออุดหนุนงบประมาณเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ใน
การด าเนินงานภารกิจ
ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ 
ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

อุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีใน
การด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการร้อยละ 
100 

ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 รวม 10 โครงกำร   630,850 657,540 686,860 716,470 754,263    
 รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน 10 โครงกำร 630,850 657,540 686,860 716,470 754,263    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
ซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยไร่ปาล์ม 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสอง
ตอน 

200,000 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 

 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
ซอยระเบียงดาว หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยระเบียง
ดาว หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน 

100,000 100,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
ซอยทองใบพัฒนา หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยทองใบ
พัฒนา หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม 

- 150,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
ซอยบ้านนายทึม แซวใจดี 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาย
ทึม แซวใจดี หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม 

- - 100,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 รวม 4 โครงกำร   300,000 450,000 100,000 - -    
 
 

 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 135 

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย  
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนสวนสำธำรณะ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 

เพื่อให้ประชาชน มอีุปกรณ์
ส าหรับออกก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายบริเวณสนามกีฬา
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน 
 

200,000 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์มี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่ง
เส้ียน  จ านวน 1 แห่ง 
 

150,000 150,000 - - - องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียนมีความพร้อม
ให้บริการ มีสถานที่
เหมาะสม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนมี
สภาพภูมิทัศน์
สวยงาม 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 รวม 2 โครงกำร   350,000 350,000 - - -    
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 12 สรำ้งหลกัประกันให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  1.1 กลยทุธ์ กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการคัดแยกขยะ 
พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีให้ 
กับประชาชนในต าบล 
แก่งเส้ียน ให้มีจิตอาสาใน 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
(อถล.) และสมัครเข้าร่วม
เป็นอถล. จ านวนเพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครแกนน าครอบครัวทีจ่ะ
ให้เข้ามาร่วมในกจิกรรมหลักทกุ
กิจกรรมของโครงการฯโดยตรง
ประกอบดว้ย อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวชุมชนหมู่ที่ 4, 5, 6 
และ 7 จ านวน 50 คน 

10,098 11,108 12,219 13,440 14,787 กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
มีจิตอาสาในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  
(อถล.) และสมัครเข้า
ร่วมเป็น อถล.  
ร้อยละ 80  

อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวที่จะให้เข้า
มาร่วมในกิจกรรม
หลักทุกกจิกรรมของ
โครงการฯโดยตรง
ประกอบดว้ย 
อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวชุมชนหมู่ที่ 
4, 5, 6 และ 7 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

2 โครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน 

เ พื่ อ จั ด ก า ร ข ย ะ เ ปี ย ก 
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกในการ
จั ด ก า ร ข ย ะ เ ปี ย ก ใ น
ครัวเรือน 

- การอบรมให้ความรูก้ารจัดการ
ขยะเปียก 
- การสาธิตการจัดท าถังขยะเปียก 
- การรณรงค์ส่งเสริมการจัดท าถัง
ขยะเปียกในครัวเรือน 
- เป้าหมาย 4 หมูบ่้านในพื้นที่
อบต.แก่งเส้ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือนที่
จัดท าถังขยะเปยีก 

ประชาชนตระหนัก
และมีจิตส านึกใน
การจัดการขยะเปยีก
และมีครัวเรือนจัดท า
ถังขยะเปียกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 รวม 2 โครงกำร   110,098 111,108 112,219 113,440 114,787    

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน ฯ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  1.1 กลยทุธ์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนบ ำบัดน้ ำเสีย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ าในคลอง
และแม่น้ าในเขตพื้นที่อบต.
แก่งเส้ียน โดยการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน 
 

แหล่งน้ าในเขตพื้นที่
อบต.แก่งเส้ียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ าในพื้นที่อบต.
แก่งเส้ียน มีความ
สะอาดร้อยละ 80 

แหล่งน้ าในพื้นที่อบต.
แก่งเส้ียนมีความ
สะอาด 

กองช่าง 

2 โครงการส่งเสริมความรู้การ
ใช้น้ าอย่างประหยัด 

เพื่อสร้างความตระหนักในการ
ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้
คุณค่าของทรัพยากรน้ าใหแ้ก่
ประชาชน 
 

ประชาชนในเขตอบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ า
ร้อยละ 50 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

กองช่าง 

3 โครงการฟื้นฟูและบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือน 

เพื่อสร้างความตระหนักใหก้ับ
ประชาชนได้เห็นความส าคัญ
ของการฟื้นฟแูละบ าบัดน้ าเสีย
ในครัวเรือน 
 

ประชาชนในพื้นที่อบต.
แก่งเส้ียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดมลภาวะทาง
อากาศที่ส่งกลิ่นเหม็น
ในชุมชนร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบ าบัดน้ าเสีย
ในครัวเรือนและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 

 รวม 3 โครงกำร   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 รวมแผนงำนเคหะและชุมชน จ ำนวน 11 โครงกำร 810,098 961,108 262,219 163,440 164,787    

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อยำ่งต่อเนื่องตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห ์  
(1) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชน (งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว โดยศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีใน
ครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การอยู่รว่มกัน และ
ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ประชาชนในเขต อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 15 
ครอบครัว 

70,000  77,000 84,700 93,170 102,487 ความรุนแรงของ 
ครอบครัวในชุมชน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่รว่ม 
กันของคนใครอบครัว
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เยาวชน  

เพื่อท าให้เด็กและเยาวชนของ
ชาติตระหนักในค่านิยมดา้น
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
น าไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิต               
ประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน ตั้งแต่
ระดับประถม ศึกษา 
ระดับมัธยม ศึกษาใน
พื้นที่ จ านวน 150 คน 

45,000 49,500 54,450 59,895 65,885 เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถ น าไป
ประพฤติ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแก่งเส้ียน 
ตระหนักในค่านิยม
ด้านคุณธรรม                  
จริยธรรม สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
 

ส านักปลัด 

 รวม 2 โครงกำร   115,000 126,500 139,150 153,065 168,372    

 รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน จ ำนวน 2 โครงกำร 115,000 126,500 139,150 153,065 168,372    

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสรมิกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน กำรจำ้งงำนเต็มที ่มีผลติภำพ และกำรมีงำนทีเ่หมำะสมส ำหรบัทุกคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่วอัตลักษณ์คุณค่ำสูงและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม  1.1 กลยทุธ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
(1) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนศำสนำวัฒนธรรมทอ้งถิ่น)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการสืบสานประเพณ ี
ลอยกระทง  

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
 

ผู้บริหาร/ส.อบต./
เจ้าหน้าที่/ผู้ใหญ่บ้าน/ 
ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
/ผู้สูงอายุ/เด็ก  
และเยาวชน จ านวน 
800 คน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้บริหาร/ส.อบต 
เจ้าหน้าที่/ ผู้ใหญ่บ้าน/           
ผู้น าชุมชน/ประชาชน/
ผู้สูงอายุ/ เด็กและ
เยาวชน  
ทุกคน รู้ส านึกอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามสืบเพิ่มมากยิ่งขึ้น   

ผู้ที่มาร่วมงานได้
ตระหนักถึงเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง 
ได้สืบทอดประเพณี
วฒันธรรมอันดีงาม
ของไทยต่อไป 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  
 

1. เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ของไทยและเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
ของชาติ 
2. ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่
มีคุณภาพ 
 

ผู้บริหาร/ส.อบต./
เจ้าหน้าที่/ผู้ใหญ่บ้าน/ 
ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
/ผู้สูงอายุ/เด็ก  
และเยาวชน 
จ านวน 300 คน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมงานทุกคน มี
จิตส านึกในความเป็นไทย 
ได้แสดงความเคารพต่อ 
ผู้อาวุโส และส่งเสริมใน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ของไทยและเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีของชาติ 

ส านักปลัด 

 รวม 2 โครงกำร   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อยำ่งต่อเนื่องตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร  
(1) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนกีฬำและนันทนำกำร)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร           
1 โครงการอุดหนุนการจัดการ

แข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั้งที่ 
48 “กาญจนบุรีเกมส”์ และ
การแข่งขันกีฬาคนพกิาร
แห่งชาติ ครั้งที่ 38   
“กาญจนกิาเกมส”์ 

1. เพื่อสร้างกระแสกีฬา
ให้กับเยาวชนและประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรีให้มีความ
สนใจการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศและอาชีพ 
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด จาก
ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ซ่ึงได้เดินทางมาจังหวัด
กาญจนบุร ีและใช้จา่ย
ในช่วงการแข่งขันกีฬา 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุก
เพศ ทุกวัย ที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ได้รับ
การพัฒนาขีด
ความสามารถดา้นการ
กีฬาและมีมาตรฐาน
การกีฬาที่สูงขึ้น 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ประชาชนทุกกลุ่มทกุ
เพศ ทุกวัย ที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา จ านวน 
25,000 คน 

250,000 - - - - 1. การจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 
“กาญจนบุรีเกมส”์ และ
การแข่งขันกีฬาคนพกิาร
แห่งชาติ ครั้งที่ 38                 
“กาญจนกิาเกมส”์ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. ประชาชนทุกกลุ่มทุก
เพศ ทุกวัย ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถดา้นการ
กีฬาและมีมาตรฐานการ
กีฬาที่สูงขึ้น 

1. เยาวชนและประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรีมีความ
สนใจการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬามากขึ้น 
2. เศรษฐกิจและรายได้ใน
จังหวัด จากผู้ที่เข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬา ซ่ึงได้
เดินทางมาจังหวัด
กาญจนบุรีและใช้จ่าย
ในช่วงการแข่งขันกีฬา
มากขึ้น 
3. นักกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรีมีมาตรฐาน
สูงขึ้น และมีโอกาสสร้าง
ชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   250,000 - - - -    
 รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร จ ำนวน 3 โครงกำร 550,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางสาวสุวาณีย์ จันทร์ปฐม 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 109 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 436 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

209,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางศันสนีย์ ไข่มุก หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

242,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางเปลา โพธิ์ทอง หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

188,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางรัตนา เคน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 115 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 402.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

194,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยณัฐิดา  หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 78 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 273 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

132,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายบุญช ูฝอยทอง หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 120 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
  

58,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 82 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
328 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของอบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

158,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4   รวม 7 โครงกำร   1,181,000 - - - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางพยงค์ ทรัพย์มิตร หมู่ที ่
5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
เพิ่ม 115 ตารางเมตรหรือรวมพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

166,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายหยวก ศรีราจันทร์ หมู่ที ่
5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 250 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

144,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสุธน สมานทรัพย์ หมู่ที ่
5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

224,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายประสาท ดอกนาค หมู่ที ่
5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 940 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

- 454,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน   
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสมพร ขวัญอ่อน 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 332.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

- 161,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 240 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

- 116,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางปวีณา ขวัญออ่น หมู่ที ่
5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- - 435,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยบ้านนายอัจชากร  
จอยนอกธนาดุล หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 
568 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

- - 204,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายจกัรกฤษ ช่อพยอม หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

- - 442,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายส าเนา ปราดเปรียว
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

491,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

18 โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณ บ้านนายสุดใจ 
สุวรรณสิงห์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด ø 
1.00 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

- 139,170 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

            
 หมู่ที่ 5 รวม 11 โครงกำร   1,025,000 870,170 1,081,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางมาลัย ปลกูฝัง  
(แยกที ่1) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 820 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

- 396,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางอรสา คุ้มเสาร์ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
207 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 828 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

- - 400,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวันชนะ โตอาจ หมู่
ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของอบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 

- - 340,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 
49-016 ซอยไร่บุศรา  
 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 465 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,325 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

- - 1,173,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยเพิ่มพูลทรัพย ์หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 635  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 508 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

- - - 182,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางทองเหมาะ 
เฉยศรีเพชร หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด ø 
0.80 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 6 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 
 

18,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางบ๊วย สมศักดิ์  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
255 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของอบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

131,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายวน หนูขาว  
(แยกที ่1) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
180 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของอบต. 
แก่งเส้ียน  
 

87,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

27 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนหน้าโรงเรียนหนอง
ปลวก หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด ø 
0.80 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7.5 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 

23,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทองใบพัฒนา หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด ø 
0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7.5 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 

16,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 10 โครงกำร   275,000 396,000 1,913,000 182,000 -    
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

ซอยรวมใจ หมู่ที ่7  
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 630  เมตร หนา 0.50 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 
1,260 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 – 1.00 
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

500,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสมศักดิ์ แก่งเส้ียน หมู่ที ่
7 บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 340 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

164,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยมูล
คลิป (ต่อจากเดิม) หมู่ที ่7 
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 55 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 220 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

- 106,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายพนม คล้ายทอง หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 99 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 396 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

- - 190,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

33 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังและให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านทา่ดินสอพอง ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของอบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- 1,000,000 1,000,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 5 โครงกำร   664,000 1,106,000 1,190,000 - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 159 

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
34 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
จากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้  

เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเส้ียน  
มีการบริหารจัดการที่
ดี มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

35 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างของ 
อบต.แก่งเส้ียน   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพื่อให้ได ้
มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80  

อบต.แก่งเส้ียน  
มีการบริหารจัดการที่
ดี มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

36 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 
 

เพี่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

บริเวณภายในหมูบ่้าน
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 
 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 รวม 3 โครงกำร   320,000 320,000 320,000 320,000 320,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 

LED ในหมู่บ้าน หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง
และเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟถนน LED 100 
วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 
ชนิดติดตั้งบนเสาไฟฟ้า  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 6 รวม 1 โครงกำร   - 490,000 - - -    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 

LED หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอ
พอง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟถนน LED 
100 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ชนิด
ติดต้ังบนเสาไฟฟ้า  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอ
พอง ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

210,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 7 รวม 1 โครงกำร   210,000 - - - -    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 163 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สายประจ าหมู่บา้น หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ 

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 

300,000 300,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4 รวม 1 โครงกำร   300,000 300,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
2 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สายประจ าหมู่บา้น หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 

- - - 200,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 
 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5 รวม 1 โครงกำร   - - - 200,000 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
3 โครงการต่อเติมศาลา

อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
ให้เพียงพอต่อการท ากจิกรรม
หรือการประชุม 

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้านหมู่ที ่7 บา้นท่า
ดินสอพองตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

มีสถานที่ในการท า
กิจกรรมหรือการ
ประชุมที่เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการกลบท่อส่งน้ า
ทางการเกษตร หมู่ที ่7  
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อกลบท่อส่งน้ าทางการ
เกษตร 

กลบท่อส่งน้ าทางการ
เกษตร บริเวณคลองส่ง
น้ า หมู่ที่ 7 บา้นท่า
ดินสอพอง 
 

184,000 - - - - การด าเนินการกลบท่อส่ง
น้ าทางการเกษตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กลบท่อส่งน้ าทางการ
เกษตร และปรับพื้นที่
เป็นไปตามที่ก าหนด 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายประจ าหมู่บา้นหมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 

200,000 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 
 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 3 โครงกำร   884,000 700,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
6 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กและ
รักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนจ านวน 1 
แห่ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน ตาม
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของอบต.แก่งเส้ียน 

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละความปลอดภยัของ
เด็กและทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัย และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามกีฬา  
อบต.แก่งเส้ียน  

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
อบต.แก่งเส้ียนให้มีความ
พร้อม และสนับสนุน
ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
กีฬาอบต.แก่งเส้ียน จ านวน 
1 แห่ง ตามตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของอบต.
แก่งเส้ียน 

50,000 50,000 - - - ประชาชนในพื้นที่เข้ามา
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
บริเวณพื้นที่สนามกีฬา
อบต.แก่งเส้ียน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
เพิ่มมากขึ้น และเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย
ในช่วงเวลากลางคืน
ได้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการก่อสร้างห้องพัสดุ
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อพัฒนาสถานทึ่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน และมีสถานที่ใน
การจัดเก็บทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ก่อสร้างห้องพัสดุส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน 

500,000 500,000 - - - มีสถานที่จัดเก็บทรัพย์สิน
ของทางราชการเพิ่มขึ้น 

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
จัดเก็บอยา่งปลอดภยั 
ลดการสูญเสีย 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
 

เพื่อพัฒนาสถานทีแ่ละ
การให้บริการประชาชนที่
เข้ามารับบริการ 

ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

200,000 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ ในด้าน
สถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

สถานที่ราชการได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

เพื่อพัฒนาสถานทึ่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน และมีสถานที่
จอดรถยนต์ของราชการ
และที่จอดรถของ
ประชาชนที่มารับบริการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน
บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนหมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

500,000 500,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ ในด้าน
สถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

สถานที่ราชการได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการ 

กองช่าง 

 รวม 5 โครงกำร   2,250,000 2,250,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการขยายเขตระบบจา่ย

น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณ
เขาใหญ่พัฒนา (จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
หมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่พัฒนา 
(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 บา้นหนอง
สองตอน ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของอบต. 
แก่งเส้ียน 
 

200,000 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ขนาด ø 4 นิว้ บริเวณเขา
ใหญ่พัฒนา (จุดที่ 2) หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด ø 4 
นิ้วบริเวณเขาใหญ่พัฒนา 
 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ
อบต.แก่งเส้ียน 
 

350,000 350,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ าและจ่าย
น้ าประปา บริเวณเขาใหญ่
พัฒนา (จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า
และจ่ายน้ าประปา บริเวณเขา
ใหญ่พัฒนา (จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ
อบต.แก่งเส้ียน 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4 รวม 3 โครงกำร   1,050,000 1,050,000 - - -    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
4 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บา้น
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 
 

250,000 250,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาหมู่บ้านบริเวณหอ
ถังประปาบ้านนายจกัรกฤษ 
ช่อพยอม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก บริเวณหอถังประปาบ้าน
นายจกัรกฤษ ช่อพยอม ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

100,000 100,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
ขนาด ø 4 นิ้ว หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด ø 4 
นิ้วบริเวณบ้านนายหยวก  
ศรีราจันทร์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

- 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ าและจ่าย
น้ าประปา บริเวณบ้านนาย
หยวก ศรีราจันทร์ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า
และจ่ายน้ าประปา บริเวณ
บ้านนายหยวก ศรีราจันทร์  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณ
ถนนสายบา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก บริเวณถนนสายบา้น
หนองจอก ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

150,000 150,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณ
ซอยบ้านนายสมยศ หนูขาว  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก บริเวณซอยบ้านนาย 
สมยศ หนูขาว ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

50,000 50,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5 รวม 6 โครงกำร   1,050,000 1,250,000 - - -    
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
10 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บา้น 
บริเวณหอถังประปาบา้น
นายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณหอ
ถังประปาบ้านนายเอีย่ม  
หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

50,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนาง
ประมวล สังข์ทอง หมู่ที ่6 
บ้านตรอกมะตูม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณซอย
บ้านนางประมวล สังข์ทอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 2 โครงกำร   350,000 300,000 - - -    

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ท่าดินสอพอง  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าให้มีความ
พร้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
กระจายน้ าในพื้นที ่

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟา้บ้านทา่ดินสอ
พอง เดินระบบท่อส่งน้ าท่อ
พีอี ชนิดความหนาแน่นสูง 
PE 100 PN 10 (SDR 17) 
TIS. 982 – 2556 ความ
ยาวรวม 485 เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 

- 1,348,000 - - - ร้อยละประสิทธภิาพ
ของการกระจายน้ า
ให้กับประชาชน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายน้ าใหก้ับ
ประชาชนในพื้นที่
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 1 โครงกำร   - 1,348,000 - - -    

 รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ จ ำนวน 60 โครงกำร 9,560,000 10,380,170 3,504,000 702,000 320,000    

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 2 ยุติควำมหวิโหย บรรลุควำมมั่นคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำรและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิอำชีพ กำรเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม  
(1) แผนงำนกำรเกษตร (งำนส่งเสริมกำรเกษตร)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนชน คณะกรรมการ
บริการศูนย์ฯ , เกษตรกรใน
พื้นที่ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และได้เห็น
ความส าคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและกอ่ให้เกิดการ
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรในพื้นที่ อบต.
แก่งเส้ียน , เกษตรกร
ในชุมชน หมู่ที่ 
4,5,6,7 และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
จ านวน 30 คน 
 

6,000 6,600 7,260 7,986 8,785 ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าความ ส าคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ก่อให้เกิดการด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 8๐ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะความรู ้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และมี
จิตส านึกรักธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยที่ประสบปัญหาใน
การประกอบอาชพีตาม
ระเบียบก าหนด 

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยที่ประสงค์
ขอรับความชว่ยเหลือ
ตามระเบียบ ในเขต
พื้นที่อบต.แก่งเส้ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยที่ประสงค์
ขอรับความชว่ยเหลือ
ได้รับความช่วยเหลือ 

เกษตรกรได้รับการ
ช่วยเหลือและ
สามารถประกอบ
อาชีพต่อไปได้ 

ส านักปลัด 

 รวม 2 โครงกำร   106,000 106,600 107,260 107,986 108,785    
 รวมแผนงำนกำรเกษตร จ ำนวน 2 โครงกำร 106,000 106,600 107,260 107,986 108,785    

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห์  
(1) แผนงำนงบกลำง (งำนงบกลำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
อบต.แก่งเส้ียน ที่มีอายุ
ตามเกณฑ์และขึ้น
ทะเบียนไว้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 
 

7,950,000 8,200,000 9,300,000 10,800,000 12,300,000 ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับเบี้ยยังชีพร้อย
ละ 100 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้
พิการ ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นที่อบต.
แก่งเส้ียน ที่ขึ้นทะเบยีน
ไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
 

2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 ผู้พิการที่ขึ้นทะเบยีน
ได้รับเบี้ยยังชีพร้อย
ละ 100 

ผู้พิการมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้นหลังจากได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่
อบต.แก่งเส้ียน ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน 
 

80,000 90,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับเบี้ยยัง
ชีพร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 9 ไทยมคีวำมยำกจนขำ้มรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำสังคมและสงัคมสงเครำะห ์  
(1) แผนงำนงบกลำง (งำนงบกลำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 เงินส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหต ุ
สาธารณภยัเกิดขึ้น หรือกรณี
ป้องกันและยบัยั้งก่อนเกิด 
สาธารณภยั หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภยั หรือกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 
 

ประชาชนผู้ประสบ
เหตุสาธารณภยั 
ในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน  
 

 300,000   300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ของ
ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภยั  

ผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยด้านตา่งๆ ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือนร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภยั 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 รวม 4 โครงกำร   10,530,000 10,990,000 12,300,000 14,000,000 15,700,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง  
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง   
(1) แผนงำนงบกลำง (งำนงบกลำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เป็นการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นที่
จ าเป็นต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที ่

สมทบในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 กรณี
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
รวมเงินอุดหนุน สูง
กว่า 20 ล้านบาท โดย
คิดจากเงินที่ได้รับการ
จัดสรรของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุน สปสช. ต่อหัว
ประชากรในพื้นที่ต าบล
แก่งเส้ียน  
 

250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 สมทบงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขจาก
หน่วยงานที่
ขอรับ
งบประมาณ 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงกำร   250,000 270,000 290,000 310,000 330,000    
 รวมแผนงำนงบกลำง 10,780,000 11,260,000 12,590,000 14,310,000 16,030,000    

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อป้องปราม สอดส่อง ดแูล 
รักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

500,000 - - - - ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ 80 

ป้องปรามเหตุ
ต่างๆ ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 1 โครงกำร   500,000 - - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนจรำจร) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
1 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ

แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้งถนนภายใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

 หมู่ที่ 5 รวม 1 โครงกำร   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 

2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ
แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้งถนนภายใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

 หมู่ที่ 6 รวม 1 โครงกำร   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนจรำจร) 

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
3 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ

แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้งถนนภายใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

 หมู่ที่ 7 รวม 1 โครงกำร   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 3 โครงกำร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย ์ หมู่ที ่4  บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้าน พ.อ.
โพยม ก้อนทรัพย์  หมู่ที่ 
4  บ้านหนองสองตอน  
 

150,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนางชรินทร์  
ลีตน หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาง
ชรินทร์  ลีตน  หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
 

- 150,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนายบอย  
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาย
บอย  โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
 

- - 150,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
 

- - - - 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 4 รวม 4 โครงกำร   150,000 150,000 150,000 - 200,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนาย
ประสิทธิ์ ดอกนาค หมู่ที ่5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาย
ประสิทธิ์ ดอกนาค หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 
  

200,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนางอุบล 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้านนาง
อุบล หมู่ที่ 5 บา้น
หนองจอก 
  

350,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 5 รวม 2 โครงกำร   550,000 - - - -    
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยรางสมอ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยรางสมอ 
หมู่ที่ 6บ้านตรอกมะตูม  
  
 

- - 300,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

150,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนายสมัยมี
โชค  สุขเอี่ยม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้าน 
นายสมัยมโีชค   
สุขเอี่ยม หมู่ที ่6 
บ้านตรอกมะตูม  
  

- - 200,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยบ้านนางเสมอ  
เอียงอ่อน หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยบ้าน 
นางเสมอ  เอียงอ่อน 
หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
  

- - - 200,000 - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนไฟฟ้ำและประปำ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
บริเวณซอยห้วยตาเถร  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ซอยห้วยตาเถร 
หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
  

- 300,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 6 รวม 5 โครงกำร   150,000 300,000 500,000 200,000 -    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสขุภำพมูลค่ำสูง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนทุกวัย  
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชมุชน  1.1 กลยทุธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร  
(1) แผนงำนเคหะและชมุชน (งำนสวนสำธำรณะ)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน มอีุปกรณ์
ส าหรับออกก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.
แก่งเส้ียน 
 

- 50,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์มี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน มอีุปกรณ์
ส าหรับออกก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต.
แก่งเส้ียน 
 

- - 50,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์มี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 รวม 2 โครงกำร   - 50,000 50,000 - -    
 รวมแผนงำนเคหะและชุมชน จ ำนวน 13 โครงกำร 850,000 500,000 700,000 200,000 200,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางชลรส  ค านาค 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยระเบียงดาว (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

499,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเงินบาท หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายนิด  ยอดแก้ว  
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 55 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 220 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์
  

- - 107,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเขาใหญ่พัฒนา 1   
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเขาใหญ่พัฒนา 2   
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

จัดท าป้ายซอยภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4 รวม 7 โครงกำร   1,629,000 150,000 257,000 640,000 640,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านน.ส. จุฑาธิป  
สาวิกัน (เขาคอก) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่เอดริน (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายฉาย  พุฒเอก 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

495,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                         กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 197 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางนิพาภร   
พงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายชัยพล  หนูขาว 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 110
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

- - 220,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายเพชร บุญธรรม 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายด ารง  จับทอง 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 
 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายแผน  ดิษฐ์ภู ่
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายวิมล แกว้เทียม 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 
 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สายบ้านหนองจอก-ปา่ยุบ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างขา้งละ 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 
 

- - - - 471,904 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

จัดท าป้ายซอยภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5 รวม 11 โครงกำร   1,625,000 640,000 860,000 1,130,000 1,111,904    

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยภู่ระหงษ์ (ตอ่จากเดิม) 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 160 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  
 

78,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมัยมโีชค   
สุขอี่ยม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 
6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
  

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายใจ  ประสานเอ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  
 

- - 235,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่มาลัยพัฒนา  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายชั้ว  เรือนทอง 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสุริยา ฝาชยัภูม ิ
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยห้วยตาเถร หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 170
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  

- - 333,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางสุนิษา  
ดอกกฐิน หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 196,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางเสมอ  ทองงาม 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมศักดิ์   
พงศ์พุทธรักษ์ หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์  

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยหน้าบา้น ผญ.ออด  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน จ.ส.อ.สมพงษ์  
หนูขาว หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางมยุร ี ต่วนเครือ 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อ คสล. บริเวณซอย
ฝายเก็บน้ า (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
250เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เส้ียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 497,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยทองใบพัฒนา หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 1 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.5 เมตร 
ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน  

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

จัดท าป้ายซอยภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 16 โครงกำร   753,000 871,000 753,000 2,145,000 2,152,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
35 โครงการจัดท าป้ายซอย

ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

จัดท าป้ายซอยภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 1 โครงกำร   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

ถนนบนเสาเหล็กสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณหนา้
วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง
และเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็กสาธารณะ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของอบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

500,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ถนนบนเสาเหล็กสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณบอ่
ขยะเนินเขาทอง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟา้
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง
และเพียงพอและมี
ความปลอดภยัในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็กสาธารณะ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของอบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

- - 500,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

1. เพื่อให้หมู่บา้นมี
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 

 

 หมู่ที่ 5 รวม 2 โครงกำร   500,000 - 500,000 - -    

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
1 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานและข้อมูล
ข่าวสารต่างๆให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน 

250,000 250,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 
 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 1 โครงกำร   250,000 250,000 - - -    
 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 

2 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ บ้านท่าดินสอ
พอง บริเวณสนามกีฬาบา้น
ท่าดินสอพองหมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มสีถานที ่
ที่เหมาะสม ส าหรับใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

200,000   -   - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสามารถ
ใช้ประโยชน์ใน
สถานที่ร่วมกัน 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.2 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ
สนามกีฬาบ้านทา่ดินสอพอง
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงห้องน้ า 
ศาลาเอนกประสงค์ ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - 50,000   - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสามารถ
ใช้ประโยชน์ใน
สถานที่ร่วมกัน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
สปอร์ตไลท์สนามกีฬา 
บริเวณสนามกีฬาฟุตซอล 
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้มี
ความพร้อม และสนับสนุน
ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดต้ังไฟฟ้าสปอร์ตไลท์
สนามกีฬา ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ
อบต.แก่งเส้ียน 

50,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จากการ
สุ่มส ารวจ 

ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
เพิ่มมากขึ้น และเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย
ในช่วงเวลากลางคืน
ได้ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 3 โครงกำร   250,000 - 50,000 - -    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน 
1 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า

บาดาล ประจ าหมูบ่้าน 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาลตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4 รวม 1 โครงกำร   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก 
2 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า

บาดาล ประจ าหมูบ่้าน 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาลตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บริเวณซอยบ้าน 
นางจิ๊ด  ม่วงน้อย หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบประปา ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  
 

50,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา 
บริเวณบ้านนายสมยศ  
หนูขาว หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก พร้อม
ขยายเขตระบบประปา ตาม
แบบรูปและรายการ ละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

500,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา 
บริเวณเขาคอก หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก พร้อม
ขยายเขตระบบประปา ตาม
แบบรูปและรายการ ละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
 

500,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
และก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นนาย 
สมพร หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและกอ่สร้าง
หอถังเหล็ก พร้อมขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

- 650,000   - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น บริเวณซอย
บ้านนายประเสริฐ   
น้อยวจิิตร หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - 100,000   - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
และก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและกอ่สร้าง
หอถังเหล็ก พร้อมขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

- - - 650,000   - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบา้น 
นายแผน ดษิฐ์ภู่ หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก พร้อม
ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - - - 500,000   ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงท่อระบบ
ประปาหมู่บา้น บริเวณ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
 

ปรับปรุงท่อระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

150,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5 รวม 9 โครงกำร   1,300,000 750,000 200,000 750,000 600,000    

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม 
11 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า

บาดาล ประจ าหมูบ่้าน 
บริเวณภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาลตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน  

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจของ
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6 รวม 1 โครงกำร   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรจัดให้มีน้ ำและสขุอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
 
ที่ 

 
 

โครงกำร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง 
12 โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล 

ประจ าหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาลตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศูนย์สูบน้ าประปา 
บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ
สถานีสูบน้ าบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มีสถานที ่
สูบน้ าประปา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคาร 
ศูนย์สูบน้ าประปา 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  

200,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 รวม 2 โครงกำร   300,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ จ ำนวน 54 โครงกำร 6,957,000 3,111,000 3,070,000 5,115,000 4,953,904    

 
 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
โครงสร้ำงพื้นฐำน   

   

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
         โยธา   
          

 
 
 

 
6 

 
 

 

 
33,057,000 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
33,313,000 

 
 
 

 
3 
 

 
 
 

 
7,349,000 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
5,000,000 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3,287,000 

 
 
 

 
16 

 

 
 
 

 
82,006,000 

รวม 6 33,057,000 4 33,313,000 3 7,349,000 2 5,000,000 1 3,287,000 16 82,006,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

6 
 

33,057,000 
 

4 
 

33,313,000 
 

3 
 

7,349,000 
 

2 
 

5,000,000 
 

1 
 

3,287,000 
 

16 
 

82,006,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต บริเวณ 
สายไร่ปาล์ม หมู่ที ่4   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6 เมตร ยาว 2,150 เมตร 
ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900 
ตารางเมตร  
 

5,073,000 5,073,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ.49-009 บริเวณ
ซอยบ้านชมรมหิน 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 เมตร  
 
 

- 1,719,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหมู่ที่ 4 บา้น
หนองสองตอน เช่ือม 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 เมตร  
 

- - 3,236,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กจ.ถ.49-002  
บริเวณสายบ้านหนอง
สองตอน – บ้านตรอก
มะตูม หมู่ที่ 4 
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 
8 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาณลาด
ยางแอสฟัลท์ฯ มพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 19,200 ตารางเมตร  

- 9,421,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ่อขยะเนิน
เขาทอง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร  
 
 

- - - - 3,287,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.
49-011  บริเวณสาย
บ้านหนองจอก – ป่ายุบ 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 
เมตร ปริมาณลาดยางแอส
ฟัลท์ฯ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
11,160 ตารางเมตร  
 
 
 

3,756,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ.49-012 บริเวณ
ซอยอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร  
 

- - 2,113,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ.49-010 บริเวณ
ซอยริมคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 845 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4,225 ตารางเมตร  
 

2,128,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยทุธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน อุตสำหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้ได้มำตรฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบา้น
หนองจอก – บา้นหนอง
ขาว ต าบลแก่งเส้ียน 
เช่ือม ต าบลหนองขาว 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6 เมตร  ยาว 6,200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 37,200 ตาราง
เมตร 

17,100,000 17,100,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นฯ 

 รวม 9 โครงกำร   50,587,000 55,843,000 5,349,000 - 3,287,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 
 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาบ้านหนองสองตอน 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของอบต.
แก่งเส้ียน 

- - - 3,000,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 
 

ประชาชนสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุร ี
- หน่วยงานอื่นฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 
 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า 
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 
 

2,000,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุร ี
- หน่วยงานอื่นฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 
 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที ่7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาประจ า 
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
 

3,000,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุร ี
- หน่วยงานอื่นฯ 

4 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาฟุตบอลบา้น 
ท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน 
 

- - - 2,000,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุร ี
- หน่วยงานอื่นฯ 

 

แบบ ผ.02/2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

ก. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 8 ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้ำหมำยที่ 9 สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทนทำน ส่งเสรมิกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกมิติ 
จ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน  1.1 กลยทุธ์ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน  
(1) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)  

 
 
ที่ 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำนที่จะขอ
ประสำน 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาโครงเหล็ก 
บริเวณลานคอนกรีต
สนามกีฬา หมู่ที ่7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บา้น 

ก่อสร้างโดมหลังคาโครงเหล็ก 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 2,000,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช้ออก
ก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุร ี
- หน่วยงานอื่นฯ 

 รวม 5 โครงกำร   5,000,000 - 2,000,000 5,000,000 -    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
บัญชีสรุป บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 

 
แผนงำน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

- - 1 27,900 - - - - - - 1 27,900 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

2 532,000 2 532,000 1 2,563,000 1 713,000 - - 6 4,340,000 

แผนงานการศึกษา 
 

- - 1 70,000 1 70,000 - - - - 2 140,000 

แผนงานสาธารณสุข 
 

- - 1 59,000 1 59,000 - - - - 2 118,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1 2,700,000 - - - - - - 1 2,700,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

2 
 

532,000 
 

6 
 

3,388,900 
 

3 
 

2,692,000 
 

1 
 

713,000 
 

- 
 

- 
 

12 
 

7,325,900 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
 
1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
 1.1 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 
  (1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง 
 

- 27,900 - - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน การ
ประชุมต่างๆ  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
 2.1 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 
  (1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 รถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน 
 

- - - 713,000 - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 

ส านักปลัด 

2 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้ า 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ลอ้ 6 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน 
 

- - 2,563,000 - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
 2.1 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 
  (2) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 รถยนต์บรรทุกติดต้ัง

เครนไฮโดรลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด
6 ล้อ 

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน  
1 คัน  
 

- 2,700,000 - - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
 3.1 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 
  (1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 เครื่องสูบน้ า แบบท่อ

สูบน้ าพญานาค 
เครื่องสูบน้ า แบบท่อสูบน้ าพญานาคขนาด 5 นิว้ 
ยาว 8 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกวา่ 4.9 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 
 

32,000 32,000 - - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 

ส านักปลัด 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน 
 4.1 กลยุทธ์ กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย 
  (1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 เครื่องสูบน้ า  

แบบหอยโข่ง 
เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ (เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 
8 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

500,000 500,000 - - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน  
- มีความพร้อมในการ
ให้บริการและการปฏบิัติงาน 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
5. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนำม 
 5.1 กลยุทธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยี 
  (1) แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 ชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก

เล็ก 
ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จ านวน 2 ชดุ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

- 70,000 70,000 - - - เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตาม
วัย 
- เด็กเล็กมีเครื่องเล่นเหมาะสม
กับวยั 

ส านักปลัด 

 
6. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
 6.1 กลยุทธ์ กำรให้บริกำรสำธำรณสขุอย่ำงทั่วถึง 
  (1) แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 
 

 
ที่ 

 
ครุภัณฑ์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง - 59,000 59,000 - - - มีพัสดุในการปฏิบัติงาน และ

การให้บริการดา้นสาธารณสุข ใน
การป้องกันโรคในพื้นที ่
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีวัสดุ 
ส ำหรับบริกำรสำธำรณะที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

 
1. ประเภทวัสดุ วัสดุจรำจร 
 1.1 กลยุทธ์ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนจรำจร) 
 

 
ที่ 

 
วัสดุ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของวัสดุ) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 วัสดุจราจร จัดซื้อวัสดุจราจรเช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แท่นแบริเออร์ กระจกโค้ง
มน ฯลฯ เพื่อติดต้ังในจุดเสี่ยงภายในหมูบ่้านพื้นที่
รับผิดชอบของอบต.แก่งเส้ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่  
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
2. ประเภทวัสดุ วัสดุกีฬำ 
 2.1 กลยุทธ์ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
  (1) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (งำนกีฬำและนันทนำกำร) 
 

 
ที่ 

 
วัสดุ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของวัสดุ) 

งบประมำณ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
1 วัสดุกีฬา จัดซื้อวัสดุกีฬาเช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูก

ตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ และตาข่ายกีฬาต่างๆ เพื่อ
มอบให้หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่  
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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ส่วนท่ี 4  
กำรติดตำมและประเมินผล 
------------------------------ 

(1) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม
แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) รายละเอียด ดังนี้ 

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  คะแนน 
3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   5  คะแนน 
   3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      5  คะแนน 
   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)     5  คะแนน 
   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด       5  คะแนน 
   3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  คะแนน 
   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   5  คะแนน 
   3.7 วิสัยทัศน์        5  คะแนน  
   3.8 กลยุทธ์          5  คะแนน 
   3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    5  คะแนน  
   3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์      5  คะแนน  
   3.11 แผนงาน       5  คะแนน  
   3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    5  คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผล
เป็นคะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 
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ตำรำงท่ี 32 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 5 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 
 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 5 
 3.7 วิสัยทัศน์  5 
 3.8 กลยุทธ์   5 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 
 3.11 แผนงาน  5 
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 

รวมคะแนน  100 
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ตำรำงท่ี 33 แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเสี้ยน 

20  

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร 

5  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม  เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อ่ืนๆ 

5  

5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

5  

 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
8. กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพือ่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (brainstorming) 

5  
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ตำรำงท่ี 33 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20  
 1. กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง  ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
SDGs (Bottom-up/Top-down) 

5  

2. กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

5 
 
 

 
 

3. กำรวิเครำะห์สิ่ งแวดล้อม  พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4. กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  

5  

5. กำรวิเครำะหห์รือผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ  

5  

3 ยุทธศำสตร์ 60  
 3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

3.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
ก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  
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ตำรำงท่ี 33 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 ยุทธศำสตร์ 60  
 3.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 
การก าหนดและวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

3.4 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

5  

 3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

5  

3.6 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

5  

3.7 วิสัยทัศน์ 
การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5  
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ตำรำงท่ี 33 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 3.8 กลยุทธ์ 
การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบัน
เรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะ
พัฒนาอะไร 

5  

 3.9 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์
ใด จะท าสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

5  

3.10 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ
อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

5  

3.11 แผนงำน 
การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน
ตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

5  

3.12 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร 
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

5  

 รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด 100  
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(2) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เป็นการให้
คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โตยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เท่านั้น) 

มีรายละเอียดประกอบด้วย 
ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา        ๑0 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    ๑0 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ    ๑0 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา       ๕ คะแนน 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ       ๕ คะแนน 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ     ๕ คะแนน 
๕.๓ เป้ามาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนน าไปสู่ 
      การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง       ๕ คะแนน 
4.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   ๕ คะแนน 
๕.๕ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KP!) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     และผลที่คาดว่าจะได้รับ       ๕ คะแนน 
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ๕ คะแนน 

6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๓๕ คะแนน 
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีในภาพรวม        ๕ คะแนน 
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข 
      ปัญหาความยากจน        ๕ คะแนน 
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
      ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   ๕ คะแนน 
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน 
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
      ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
      และภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๕ คะแนน 
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๖.6 โครงการพัฒนาท้อถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       ๕ คะแนน 
๖.๗ โครงการพัฒนาท้อถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
      ด้านการบริหารจัดกรน้ า       ๕ คะแนน 
รวม ๑๐๐ คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผล
เป็นคะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 

 
ตำรำงท่ี 34 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 
4 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนกำรพัฒนำ  5 
5 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 5 

6 โครงกำรพัฒนำที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประกอบด้วย  
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 
 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5 

 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  5 
 6.5 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 

 6.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า  5 
รวมคะแนน  100 
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ตำรำงท่ี 35 แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10  
 ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาที่

ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความ
ต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

5  

 ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand 
(Demand Analysis/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

5  

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10  
๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

5  

 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

5  
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10  
 ๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง

คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และ
เป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

5  

 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

5  

4 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนกำรพัฒนำ 
๑) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend 
หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 
๒) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 
 

5  
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 30  
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 

๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความซัดเจน มุ่งเน้นไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท า
นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 

5  

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (dear objective) 
ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 
 

5  

 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณ
ได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้
จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ
น าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ" 
 

5  
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 5.4 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 
๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิด
จากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่  (๑) ความประหยัด(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

5  

 5.5 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิ ผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ
ได้รับอย่างไร ไม่ใช่ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/
ความยาว ฯลฯ 

5  

5.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับโครงกำรและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

6 โครงกำรพัฒนำที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 35  
 6.1 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน

ภำพรวม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  

6.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  

6.3 โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  

 6.4 โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
สุขภำวะ  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ
ด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) แนวทำงในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ/ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 6.5 โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ ศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  

6.6 โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หรือการ 
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้  
 

5  

 6.7 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเกี่ยวกับด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการ
น้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

5  

 รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด 100  
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           (3) สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 ผลการด าเนินการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
ได้ด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โดยสรุปภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 36 สรุปกำรด ำเนินกำรภำพรวมจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินกำรในภำพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ด าเนินการในส่วนของการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมองค์ความรู้ คุณธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การด าเนินงานตามแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ การให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน การพัฒนาส่งเสริม
เรื่องหญ้าแฝก การปลูกต้นไม้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

ด าเนินการตามแผนงานสาธารณสุข/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานงบกลาง ดังนี้ 
- แผนงำนสำธำรณสุข  
  ด าเนินการ ในการให้ความรู้การป้องกันโรคในพ้ืนที่ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน 

โรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
   ด าเนินการในการสนับสนุนงานตามภารกิจกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ผู้ 
ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ให้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชน 

- แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

  ด าเนินการในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชน ในการศึกษา 

ดูงาน การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาล การให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่ต าบลแก่งเสี้ยน 

- แผนงำนงบกลำง 

  ด าเนินการ ในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆที่ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ขอรับสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 



                 กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งท่ี 1/2566 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน | 257 

 

ตำรำงท่ี 36 (ต่อ) สรุปกำรด ำเนินกำรภำพรวมจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินกำรในภำพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

 

การพัฒนาบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
การคมนาคม ในต าบลแก่งเสี้ยน ได้รับการพัฒนา เส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น  
การขนส่งทั่วไปและสินค้าเกษตรได้รับความสะดวกสบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ในการ 

พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่ท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ส่งเสริม
พัฒนาการโภชนาการของเด็กนักเรียน สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความเท่าเทียมทางการศึกษา เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างจิตส านึกในการรักในประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นและของชาติ 
- การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี การจัดงานประเพณีในพ้ืนที่ และกิจกรรมงานพิธีวันส าคัญต่างๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

- การด าเนินงาน ตามแผนงานบริหารทั่วไป ในการอ านวยการสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน การช่วยเหลือประชาชน การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

- การเสริมสร้างประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมจากอาชีพหลัก ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม 
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(4) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  1) ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

(๑.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ภัยแล้ง    
วาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ 
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ   
  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  คือ ฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

(1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

(1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาเสพติด มีแนวทางการป้องกัน 
โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลบางส่วนเส้นทาง
การคมนาคมเป็นถนนลูกรัง รวมทั้งบางส่วนถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลท์เสียหาย เสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(1.6) การมีส่วนรวมในการประชุม การจัดท าแผน มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนลดน้อยลง
และประชาชนที่เสนอโครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนด าเนินการให้ได้ทุกโครงการ โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ไม่สามารถจะด าเนินการให้ครบทุกโครงการ 

(1.7) ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้ 
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๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
(1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่

จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ   
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

(๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน นอกจากนั้น
ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ตระหนักในการใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรที่ยั่งยืน ปลอดภัยรวมทั้งความรู้ในการท า
การเกษตร จึงควรมีโครงการ/แนวทางพัฒนาเพ่ิมขึ้น และการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ที่ยังขาดการพัฒนา จึงควรควรมีโครงการ/แนวทางพัฒนาเพิ่มข้ึน 

(๓)  ผลจำกกำรพัฒนำ จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การท าการเกษตรแบบยั่งยืน การส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม
พ้ืนถิ่น เป็นต้น และควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งควรท าโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครบ
ก่อนที่จะมีการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา 
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