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ค าน า 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และหนังสืออ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0023.6/ว 551 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนต่อไป 

 
 
 
 
                                                                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 9(ข้อ 22) และข้อ 10(ข้อ 22/2)  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน       
การเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบดังกล่าว 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
 

เหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโครงการเพ่ือช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน           
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น    
                                   รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 1 50,000 - - - - 1 50,000 
2. แผนงานสาธารณสุข - - - - 3 60,000 - - - - 3 60,000 

รวม - - - - 4 110,000 - - - - 4 110,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน   
1. แผนงานเคหะและชมุชน - - - - 1 5,598,000 - - - - 1 5,598,000 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 7 18,950,334 3 1,302,506 1 3,085,000 11 23,337,840 

รวม - - - - 8 24,548,334 3 1,302,506 1 3,085,000 12 28,935,840 
รวมทั้งสิ้น - - - - 12 24,658,334 3 1,302,506 1 3,085,000 16 29,045,840 

 
 
 

 
 
 
    

 
 

                                                                                                                                                                                                                   



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสขุ   
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน อายุไม่เกิน 13 
ปี ครั้งที่ 3 อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีของ
เยาวชนแต่ละต าบล
และชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีโดยใช้
กีฬาฟุตบอลเป็น
สื่อกลาง 

ราษฎรในเขตพื้นที่อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี  
จ านวน 11 ต าบล 

- - - 50,000 - ลดปัญหาการเกิดผู้
เสพยาเสพติดราย
ใหม่ที่เป็นเยาวชน 
ร้อยละ 80  

ราษฎรในแต่ละต าบล
และชุมชนมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว
และมีความสามัคคี
ปรองดองโดยมีกีฬา
ฟุตบอลเปฌนสื่อกลาง 

ส านักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสขุ   
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ประจ าปี 
2563 

เพื่อสนับสนุนให้อาสา 
สมัครสาธารณสุข 
 และแกนน าสตรีมี
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูต้องและมทีักษะใน     
การตรวจคดักรอง
โรคมะเร็งเต้านมที่
ถูกตอ้งและสามารถ
น าไปเผยแพร่ใน
ชุมชนได ้ 

สตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี
,อสม., ผู้น าชุมชน ใน
พื้นที่ อบต.แก่งเส้ียน  
หมู่ที่ 4,5,6   
, เจ้าหน้าที ่ และวิทยากร   
จ านวน 70 คน   

- - 20,000 - - สตรีกลุ่มอายุ 30 ป ี
ขึ้นไป มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและ
สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้ด้วยวธิี 
สามนิ้วสามสัมผัส 
(Triple Touch) 
ร้อยละ 80  

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ที่ถูกต้องและมีทักษะ
ในการตรวจ คัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมที่
ถูกต้องและสามารถ
น าไปเผยแพร่ในชุมชน
ได้ 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ 
การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2563 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญงิให้นมบุตร 
และเดก็ทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่
ในชุมชน ได้รับการ
บริการที่เหมาะสม 
และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและ
โภชนาการ  

นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.แก่งเส้ียน 
และผู้ปกครอง  
จ านวน 1 โครงการ 

- - 20,000 - - อัตราความชุกของ
โรคพยาธิในเด็ก
นักเรียนลดลง 
ร้อยละ 80  

เด็กนักเรียนทุกคน 
ได้รับการตรวจหาไข่
พยาธิและได้กินยา
ถ่ายพยาธิทุกคน 

ส านักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสขุ   
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเยาวชน 
แก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกล
ยาเสพตดิ ประจ าปี  
พ.ศ.2563 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้
นักเรียนก่อน 
วัยเส่ียง ได้รับรู้
รับทราบถึงปัญหา
และพิษภยัของ             
ยาเสพติด 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 - 3  ของโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน ,  
วิทยากร , บุคลากรครู 
และเจ้าหนา้ที่ อบต. 
แก่งเส้ียน จ านวน 60 คน 

- - 20,000 - - มีเครือข่ายนักเรียนใน
การป้องกันและแก้ไข
ต่อต้านยาเสพติด 
ร้อยละ 80  

เด็กและเยาวชนใน 
ต.แก่งเส้ียน เกิดความ
ตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  12 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบา้นนายเอี่ยม  
หนูขาว หมู่ที่ 6   
บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 
– 100 เมตร หรือจนกวา่
จะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 122,300 - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดรางระบายน้ า บรเิวณ
บ้านนายสมยั แช่มเล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่ให้มีน้ าท่วมขัง
ของจุดอ่อนน้ าทว่ม
ในพื้นที่ 

รางระบายน้ า คสล. ขนาด 
0.50 เมตร ยาว 50 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า  
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง  

- - 109,034 - - การระบายน้ าบริเวณ
จุดอ่อนน้ าทว่มขังมี
ความคล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ าทว่มขัง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่ปาลม์  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตเพิ่มอีก 150 
ตารางเมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
710 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีด 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 344,988 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  14 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยธรรมอุทยาน 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,057.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 498,535 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาง
น้ าฝน  ภูโต (ต่อจากเดมิ) 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

- - - 458,983 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                   ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการโคมไฟฟ้าถนน 
โซล่าเซลล์ บริเวณบ้าน
หนองสองตอน – บ้าน
หนองจอก  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

โคมไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล ์
จ านวน 120 ชุด  ตาม
แบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 5,598,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  17 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเขาใหญ ่
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 3,085,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายตรอกมะตูม  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร และขนาด
ปริมาณพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 6,197,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  18 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                   ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยรางสมอ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
550 เมตร และขนาด
ปริมาณพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 3,300 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 1,700,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการห้อง
สุขาที่สะดวก  
ถูกสุขลักษณะ 

ห้องสุขาองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลแก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 
7.50 เมตร ยาว 10 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
75 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาใช้
บริการห้องสุขา  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  19 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณสายบ้าน 
หนองจอก – บ้านป่ายุบ  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,850 เมตร หนา 0.05 
เมตร ปริมาณลาดยาง
แอสฟัลต์ฯ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 3,264,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณสายบ้าน 
หนองจอก หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,070 เมตร และขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,230 เมตร ความยาว
รวม 3,300 เมตร 
ปริมาณลาดยางแอสฟัลต์ฯ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
24,260 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 7,058,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 

บัญชีครุภัณฑ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  ๒๒ 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑7 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 59,000 บาท รวมเป็น 118,000 
บาท  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานและเฉพาะ
สังเขปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ 

- - - 118,000 - ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 

 ผ.๐๓ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เรื่อง   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563   
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีมติให้
ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ครั้งที ่1/๒๕63)  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4/2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันที่ประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797    
      
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

                       (นายสมชาย  ฟักทอง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 

 

 

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


