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ค าน า 

 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับ  
ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามมาตรา ๖๗ และ ๖๘ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖  
และ ๑๗ ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของตน 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แก่งเสี้ยน ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข ร่วมด าเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาต าบลแก่งเสี้ยน
ในอนาคต มีกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างชัดเจน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม   
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกด้านและ
อย่างยั่งยืน สืบไป  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าคลอบคุมระยะเวลา 3 ปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เป็นประจ าทุกป ี
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
 
 

1. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสามารถ 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจัดเตรียมแผน/โครงการให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  

3. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความ
ต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามป ี

 

  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
  3. แผนพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  4. ท าให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในปีที่ผ่านมา ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนได้น าแผนงานโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่  โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้  
 

2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   

  จากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค (SWOT  Analysis) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามล าดับดังนี้ 
 

๑.  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
  จุดแข็ง  
  ๑. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น 
  ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน  

  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 

โอกาส  
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  ก าหนดนโยบายบริหารจัดการ 

ตามความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. เปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  ๔. หน่วยงานอื่นของรัฐ พร้อมในการให้การสนับสนุนหากท้องถิ่นมีการติดต่อประสานงานที่ดี และตรงนโยบาย 
      ของหน่วยงาน 

อุปสรรค   
  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการด าเนินการ 
     ๓. ราษฎรขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค  
 

2.  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

  ๑. ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  ๒. มีการบริหารจัดการ  ก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. หน่วยงานมีความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร 
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จุดอ่อน 

  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
  ๕. การมีส่วนร่วมของราษฎรมีน้อย 
  ๖. ราษฎรขาดจิตส านึกไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส 
  ๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุปสรรค 
  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน  ราษฎรในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
 จุดแข็ง 
  ๑. คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นดีข้ึน 
  ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่แบบเอื้ออาทรกัน 
  ๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
  ๕. มีการประชาสัมพันธ์เป็นระบบและต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
  ๕. การมีส่วนร่วมของราษฎรมีน้อย 
  โอกาส 
  ๑. รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 
  ๒. ในสังคมท้องถิ่นไม่มีปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล  ท าให้การบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
  ๓. การบริการขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

อุปสรรค 
  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ความไม่แน่นอนในการแบ่งภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
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4. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 จุดแข็ง 
  ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน 

  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. การบริหารด้านพัฒนารายได้  ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 

โอกาส 
  ๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายบริหารจัดการ 
      ตามความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ และเงินอุดหนุนท าให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนา 

    อุปสรรค 
  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการด าเนินการ 
  ๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
  ๔. ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ท าให้จัดเก็บรายได้น้อย 

5. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน  
จุดแข็ง 

  ๑. ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
  ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  ๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 

จุดอ่อน 
  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
  ๕. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 

โอกาส 
  ๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายบริหารจัดการ 
      ตามความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน  เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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อุปสรรค 

  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการด าเนินการ 
  ๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
 

6.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จุดแข็ง 
  ๑. ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  ๒. สภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นแบบเอ้ืออาทรกัน 
  ๓. คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นดีข้ึน 
  ๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
  ๕. มีการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

จุดอ่อน 
  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
  ๕. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 

โอกาส 
  ๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายบริหารจัดการ 
      ตามความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน  เพ่ิมรายไดแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

อุปสรรค 
  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ขาดจิตส านึกและไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
 

7.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
        จุดแข็ง 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
  ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน 
  ๑. งบประมาณมีจ ากัด 
  ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
  ๕. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
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 โอกาส 
  ๑. พัฒนาตรงตามนโยบายของจังหวัดและอ าเภอในการสนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
  ๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. สภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

๔. มีหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีบุคลากรที่มีความรู้ในการให้ค าปรึกษา   
อุปสรรค 

  ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ราษฎรไม่ได้รับความสะดวก  กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการผลิตหรือการตลาด 
  ๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนมีหลายขั้นตอน 
  ๔. ปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้น าแผนงาน/โครงการไป
ปฏิบัติ จ านวน ๑๒๑ โครงการ  งบประมาณ ๑๔,๘๔๙,๗๒๗.๘๓ บาท โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

 
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๕๘ 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๑ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็ง   
 ของชุมชน 

๑๐ ๘.๒๖ ๑,๙๗๓,๒๒๓.๔๒ ๑๓.๒๔ 

๑.๑ จัดซื้อวัสดุกีฬา ๑ ๐.๘๒ 59,804 ๐.๔๐ 
๑.๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ๑ ๐.๘๒ ๓๘๓,๓๔๗.๙๒ ๒.๕๗ 
๑.๓ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร ๑ ๐.๘๒ ๑๐๒,๔๑๑.๕๐ ๐.๖๘ 
๑.๔ โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ๑ ๐.๘๒ ๑,๐๒๘,๐๐๐ ๖.๙๐ 
๑.๕ โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร ๑ ๐.๘๒ ๒๑๒,๘๘๐ ๑.๔๒ 
๑.๖ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๑ ๐.๘๒ ๑๕,๐๐๐ ๐,๑๐ 
๑.๗ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ๑ ๐.๘๒ ๘๐,๗๐๐ ๐.๕๔ 

๑.๘ โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แกอ่าสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.) ๑ ๐.๘๒ ๙,๒๐๐ ๐.๐๖ 

๑.๙ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ๑ ๐.๘๒ ๕๐,๐๐๐ ๐.๓๓ 

๑.๑๐ โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ รักษโ์ลก ๑ ๐.๘๒ ๓๙,๘๘๐ ๐.๒๖ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๒ 
ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑ ๐.๘๒ ๘,๔๐๐ ๐.๐๕ 

๒.๑ โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๐.๘๒ ๘,๔๐๐ ๐.๐๕ 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๓ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าทางสังคม 

๔ ๓.๓๐ ๑๖๙,๕๖๒.๔๐ ๑.๑๓ 

๓.๑ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์ ๑ ๐.๘๒ ๔๒,๐๐๐ ๐.๒๘ 
๓.๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ๑ ๐.๘๒ ๘๙,๒๘๒.๔๐ ๐.๕๙ 
๓.๓ . โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ๑ ๐.๘๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๐ 
๓.๔ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ๑ ๐.๘๒ ๘,๒๘๐ ๐.๐๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๔ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๗๖ ๖๒.๘๐ ๙,๑๐๙,๓๘๖.๒๗ ๖๑.๑๔ 

๔.๑ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งเส้ียน ๑ ๐.๘๒ ๑๒,๗๐๐ ๐.๐๘ 

๔.๒ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด บริเวณที่ท าการ  
อบต.แก่งเส้ียน ๑ ๐.๘๒ ๙๖,๐๐๐ ๐.๖๔ 

๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสวนหยอ่ม ๑ ๐.๘๒ ๙๖,๐๐๐ ๐.๖๔ 
๔.๔ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน ๑ ๐.๘๒ ๒๕,๒๕๙.๑๐ ๐.๑๖ 
๔.๕ โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ ๑ ๐.๘๒ ๙,๑๐๖.๓๕ ๐.๐๖ 
๔.๖ โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ๐.๘๒ ๕๐,๐๙๐ ๐.๓๓ 
๔.๗ โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ ๐.๘๒ ๖,๕๑๑ ๐.๐๔ 
๔.๘ โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ ๐.๘๒ ๑,๑๑๒ ๐.๐๑ 
๔.๙ โครงการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ๑ ๐.๘๒ ๑๘๖,๒๒๐.๓๐ ๗.๙๖ 

๔.๑๐ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ ๑ ๐.๘๒ ๖๕,๐๐๐ ๐.๔๓ 
๔.๑๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑ ๐.๘๒ ๑๙,๔๔๐ ๐.๑๓ 
๔.๑๒ โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ๑ ๐.๘๒ ๖๖,๓๐๐ ๐.๔๔ 
๔.๑๓ โครงการจัดซ้ือชุดประชุม ๑ ๐.๘๒ ๙๓,๐๐๐ ๐.๖๒ 
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๔.๑๔ โครงการจัดท าประกันภัยรถราชการ ๑ ๐.๘๒ ๕๔,๘๖๓.๓๑ ๐.๓๖ 

๔.๑๕ โครงการจ้างองคก์รหรอืสถาบันเป็นผู้ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร ๑ ๐.๘๒ ๑๘,๐๐๐ ๐.๑๒ 

๔.๑๖ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ๐.๘๒ ๒๑,๔๓๒ ๐.๑๔ 
๔.๑๗ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ๑ ๐.๘๒ ๓๕,๐๐๐ ๐.๒๓ 
๔.๑๘ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ๑ ๐.๘๒ ๕,๐๐๐ ๐.๐๓ 
๔.๑๙ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๗,๘๕๐ ๐.๑๑ 
๔.๒๐ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน (Kaengsian Wi-Fi City) ๑ ๐.๘๒ ๕๐๖,๓๕๑.๖๒ ๓.๓๙ 
๔.๒๑ ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ๑ ๐.๘๒ ๑๕,๑๘๓.๓๐ ๐.๑๐ 
๔.๒๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๗๖,๒๗๖ ๐.๕๑ 
๔.๒๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๔,๖๔๙.๔๐ ๐.๐๓ 
๔.๒๔ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๑ ๐.๘๒ ๔,๐๑๒.๕๐ ๐.๐๒ 
๔.๒๕ ค่าโทรศัพท์ ๑ ๐.๘๒ ๖,๔๓๑.๗๙ ๐.๐๔ 
๔.๒๖ ค่าไปรษณีย์ ๑ ๐.๘๒ ๕๐๐ ๐.๐๑ 
๔.๒๗ ค่าวัสดุส านักงาน ๑ ๐.๘๒ ๓,๓๒๐ ๐.๐๒ 
๔.๒๘ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑ ๐.๘๒ ๕,๕๐๐ ๐.๐๓ 
๔.๒๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑ ๐.๘๒ ๑๒,๘๒๐ ๐.๐๘ 
๔.๓๐ ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๔๓,๔๘๐ ๐.๒๙ 
๔.๓๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ๑ ๐.๘๒ ๒๑,๒๐๐ ๐.๑๔ 
๔.๓๒ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๔๖๖,๗๔๐ ๓.๑๓ 
๔.๓๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่งกองช่าง ๑ ๐.๘๒ ๔๒,๐๐๐ ๐.๒๘ 
๔.๓๔ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งพนักงานจ้าง (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๑๔๖,๒๘๐ ๐.๙๘ 
๔.๓๕ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๑๓,๑๔๐ ๐.๐๘ 
๔.๓๖ ค่าตอบแทน (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๓๓,๑๘๑ ๐.๒๒ 
๔.๓๗ ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๔๘,๔๐๐ ๐.๓๒ 
๔.๓๘ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๑๐,๖๐๐ ๐.๐๗ 
๔.๓๙ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก รองนายก ๑ ๐.๘๒ ๕๑๔,๐๙๐ ๓.๔๕ 
๔.๔๐ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนต าแหน่งนายก รองนายก  ๑ ๐.๘๒ ๔๒,๑๒๐ ๐.๒๘ 

๔.๔๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนพเิศษต าแหน่งนายก รอง
นายก ๑ ๐.๘๒ ๔๒,๑๒๐ ๐.๒๘ 

๔.๔๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนต าแหน่งเลขานุการนายก ๑ ๐.๘๒ ๘๖,๔๐๐ ๐.๕๗ 
๔.๔๓ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ๑ ๐.๘๒ ๘๐๙,๗๖๐ ๕.๔๓ 
๔.๔๔ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๑,๔๖๓,๗๙๓ ๙.๘๒ 
๔.๔๕ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๑๖๑,๗๐๐ ๑.๐๘ 
๔.๔๖ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๖๓,๙๙๐ ๒.๔๔ 

๔.๔๗ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๒,๖๔๐ ๐.๒๑ 

๔.๔๘ ค่าตอบแทน (ส านกัปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๑๐๗,๕๐๑ ๐.๗๒ 
๔.๔๙ ค่าตอบแทน (ส านกัปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๔,๕๙๐ ๐.๒๓ 
๔.๕๐ ค่าตอบแทน (ส านกัปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๘,๐๓๐ ๐.๐๕ 
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๔.๕๑ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑,๑๓๕,๐๐๓ ๗.๖๑ 
๔.๕๒ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๓๘,๕๐๐ ๐.๒๕ 
๔.๕๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งพนักงานจ้าง (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๔๖,๒๘๐ ๐.๙๘ 
๔.๕๔ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๓,๑๔๐ ๐.๐๘ 
๔.๕๕ ค่าตอบแทน (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๐,๘๕๐ ๐.๐๗ 
๔.๕๖ ค่าใช้สอย (ส านกัปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๓,๐๐๐ ๐.๒๒ 
๔.๕๗ ค่าใช้สอย (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๐,๔๔๘ ๐.๐๗ 
๔.๕๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๕,๒๐๐ ๐.๐๓ 
๔.๕๙ ค่าวัสดุ (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๒,๖๗๙.๘๐ ๐.๒๑ 
๔.๖๐ ค่าวัสดุ (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑๙,๙๘๕ ๐.๑๓ 
๔.๖๑ ค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๑,๐๕๘ ๐.๐๑ 
๔.๖๒ ค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๔,๐๐๐ ๐.๐๒ 
๔.๖๓ ค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๓๓,๕๐๐ ๐.๒๒ 
๔.๖๔ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑ ๐.๘๒ ๔๓,๕๔๗ ๐.๒๙ 
๔.๖๕ รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน (กบท.) ๑ ๐.๘๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๘๐ 
๔.๖๖ รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน (สปสช.) ๑ ๐.๘๒ ๘๓,๕๓๘ ๐.๕๖ 
๔.๖๗ ค่าใช้สอย กองคลัง (ค่าจ้างเหมาคนงาน) ๑ ๐.๘๒ ๘๙,๕๒๐ ๐.๖๐ 

๔.๖๘ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
(กองคลัง) ๑ ๐.๘๒ ๒๔๓,๓๒๔ ๑.๖๓ 

๔.๖๙ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๘,๕๐๐ ๐.๐๕ 
๔.๗๐ ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ๑ ๐.๘๒ ๑๑,๒๘๐ ๐.๐๗ 
๔.๗๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๐ 
๔.๗๒ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบยีนต่างๆ ๑ ๐.๘๒ ๒๑๑,๘๐๐ ๑.๔๒ 
๔.๗๓ ค่าไฟฟ้า อบต. ๑ ๐.๘๒ ๒๑๐,๗๘๖.๐๓ ๑.๔๑ 
๔.๗๔ ค่าไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ๑ ๐.๘๒ ๒,๔๘๙.๗๗ ๐.๐๑ 

๔.๗๕ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
(ส านักปลัด) ๑ ๐.๘๒ ๔๕๙,๗๐๖ ๓.๐๘ 

๔.๗๖ เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ ๑ ๐.๘๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๐ 

๔.๗๗ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2556 
(กองช่าง) ๑ ๐.๘๒ ๗๕,๕๖๘ ๐.๕๐ 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๕ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๙ ๑๕.๗๐ ๒,๖๖๔,๐๙๐.๗๔ ๑๗.๘๘ 

๕.๑ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ๑ ๐.๘๒ ๙๗,๐๐๐ ๐.๖๕ 

๕.๒ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7 ๑ ๐.๘๒ ๙๘,๐๐๐ ๐.๖๕ 
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๕.๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ า หมู่ที่ ๗ ๑ ๐.๘๒ ๕๑๐,๐๐๐ ๓.๔๒ 
๕.๔ ค่าจ้างเป่าบ่อบาดาลในเขต อบต.แก่งเส้ียน ๑ ๐.๘๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๖๗ 
๕.๕ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ๑ ๐.๘๒ ๙๕,๕๐๐ ๐.๖๔ 
๕.๖ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านทา่ดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ๑ ๐.๘๒ ๑๑,๕๙๐.๗๔ ๐.๐๗ 
๕.๗ โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายสมพงษ์ สันสุข หมู่ที่ 6 ๑ ๐.๘๒ ๒๖,๕๐๐ ๐.๑๗ 
๕.๘ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บานหนองจอก หมู่ที่ 5 ๑ ๐.๘๒ ๙๗,๕๐๐ ๐.๖๕ 
๕.๙ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ๑ ๐.๘๒ ๙๗,๐๐๐ ๐.๖๕ 

๕.๑๐ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 ๑ ๐.๘๒ ๙๘,๕๐๐ ๐.๖๖ 

๕.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบ้านนายบุญมี พรมโคตร 
หมู่ที่ 4  ๑ ๐.๘๒ ๕๙๗,๐๐๐ ๓.๘๗ 

๕.๑๒ โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายณรงค์ น้อยวิจิตร หมู่ที่ 5 ๑ ๐.๘๒ ๙๙,๐๐๐ ๐.๖๖ 
๕.๑๓ โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางบุญมา วรภักด ีหมู่ที่ 6 ๑ ๐.๘๒ ๙๘,๐๐๐ ๐.๖๕ 

๕.๑๔ โครงการขยายเขตทอ่ส่งน้ าเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ าบ้านท่าดนิสอ
พอง ม.7 ๑ ๐.๘๒ ๘๔,๐๐๐ ๐.๕๖ 

๕.๑๕ ค่าติดตั้งเครือ่งสูบน้ าพร้อมตู้ควบคุมปั๊มน้ า พร้อมเดินทอ่ส่งน้ าที่ท าการ 
อบต. ๑ ๐.๘๒ ๒๙,๕๐๐ ๐.๑๙ 

๕.๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้ า ม.7 บ้านท่า
ดินสอพอง ๑ ๐.๘๒ ๓๐,๕๐๐ ๐.๒๐ 

๕.๑๗ โครงการขยายเขตระบบประปา ซอยสถานีวิทย ุม.7 บ้านท่า
ดินสอพอง ๑ ๐.๘๒ ๔๓,๐๐๐ ๐.๒๘ 

๕.๑๘ โครงการฝังท่อ คสล.บริเวณถนนลกูรังสายเลียบคลองส่งน้ า หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง ๑ ๐.๘๒ ๔๓,๐๐๐ ๐.๒๘ 

๕.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบ้านนายนอน  เปรมปรี 
หมู่ที่ 7 ๑ ๐.๘๒ ๔๐๘,๕๐๐ ๒.๗๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๖ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๘ ๖.๖๑ ๗๙๘,๓๒๕ ๕.๓๕ 

๖.๑ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ประจ าปี 2558 ๑ ๐.๘๒ ๖,๐๗๐ ๐.๐๔ 

๖.๒ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๑ ๐.๘๒ ๑๗๘,๘๑๐ ๑.๒๐ 
๖.๓ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานวันเข้าพรรษา ๑ ๐.๘๒ ๑๗๓,๓๐๐ ๑.๑๖ 

๖.๔ โครงการพระราชพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว ๑ ๐.๘๒ ๒๒๗,๓๙๐ ๑.๕๒ 

๖.๕ โครงการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้เด็กเล็ก ๑ ๐.๘๒ ๑๕,๑๘๐ ๐.๐๙ 
๖.๖ โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่แก่งเส้ียน ๑ ๐.๘๒ ๑๗๗,๓๐๐ ๑.๑๙ 
๖.๗ โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์และตกแต่งเทียนพรรษา ๑ ๐.๘๒ ๑๔,๒๖๕ ๐.๐๙ 
๖.๘ โครงการรณรงค์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๑ ๐.๘๒ ๖,๐๑๐ ๐.๐๔ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

๗ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและ 
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

๒ ๑.๖๕ ๑๒๖,๗๔๐ ๐.๘๕ 

๗.๑ โครงการฝึกอบรมและเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดต้ัง 
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ๑ ๐.๘๒ ๙๖,๑๐๐ ๐.๖๔ 

๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและดูงานเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
ประจ าปี 2558 ๑ ๐.๘๒ ๓๐,๖๔๐ ๐.๒๐ 

 
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
     

 จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
สามารถสรุปประสิทธิผลของการด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง ร้อยละ ๔.๙๐  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2558  และคิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๙๐  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  โดยคิดเป็น
เงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ร้อยละ ๑๓.๒๔ ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายในปีงบประมาณ  เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์นั้นมีจ านวนโครงการไม่มาก และสามารถน ามาปฏิบัติได้หลายโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความ 
เข้มแข็งของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคน ชุมชน  และสังคม  ทั้งในด้านการศึกษา  สาธารณสุข  รวมไปถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด , โครงการรวมพล
คนรักสุขภาพ รักษ์โลก , การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ , โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ และโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  

2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง ร้อยละ ๐.๔๙ ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558  และคิดเป็น
ร้อยละ ๒5.00  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม  โดยคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  ร้อยละ 0.๐๕  ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ  

   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตร การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  เช่น โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม         
 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง ร้อยละ ๑.๙๖ ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558 และคิดเป็น 
ร้อยละ ๓๐.๗๖ ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม โดยคิดเป็นเงิน
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  ร้อยละ ๑.๑๓  ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ
คุณค่าทางสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬาให้
เพียงพอ และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  เช่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก , การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ , 
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  และโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง ร้อยละ ๓๗.๗๔ ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2558  และคิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๕๔  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
โดยคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ร้อยละ  ๖๑.๑๔  ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  
การบริหารการพัฒนาบุคลากร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในการพัฒนาต าบล การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  
เช่น โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งเสี้ยน , การรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน , โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บ
ไซด ์ และโครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง  ร้อยละ ๙.31 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี  2558 และคิดเป็น
ร้อยละ ๓๗.๒๕  ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  โดยคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงร้อยละ  ๑๗.๘๘  จากงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   และการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  เช่น 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 7 , งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง
สองตอน หมู่ที่ 4 , โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ า หมู่ที่ ๗ , งานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน,  
งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญมี      
พรมโคต หมู่ที่ 4 ,  โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายณรงค์ น้อยวิจิตร หมู่ที่ 5 , โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณ
บ้านนางบุญมา วรภักดี หมู่ที่ 6 , โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรสถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 , 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 , โครงการขยายเขตระบบประปา ซอยสถานีวิทยุ หมู่ที่ 7  ,  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนอน  เปรมปรี หมู่ที่ 7  และโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน
นายสมพงษ ์ สันสุข หมู่ที่ 6  เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง  ร้อยละ ๓.๙๒  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558  และคิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๘๘ ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยคิดเป็นเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงร้อยละ  ๕.๓๕  จากงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ    
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ส่งเสริม
การสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  เช่น  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 
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2558 , โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง , โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานวันเข้าพรรษา , โครงการพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,  โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่แก่งเสี้ยน , โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์และตกแต่งเทียนพรรษา และโครงการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้เด็กเล็ก เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง ร้อยละ ๐.๙๘  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2558  และคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐0 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ โดยคิด
เป็นเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ร้อยละ 0.๘๕ ของงบประมาณท่ีใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน การสนับสนุนให้ชุมชน 
ร่วมคิด ร่วมท า  ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  ผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและดูงานเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปี 2558  
และโครงการฝึกอบรมและเสวนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี   
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

  “ ต าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ”  
 
 พันธกิจ  

 
      1.จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยควบคุมให้และมีความพร้อม
ในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  
 

      2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
 

      3.องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

      4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
การเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  
 

      5.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

      6.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
 

      7.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
 

      8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้ประชาชนมี
ความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 18 
 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบ 
      ก าจัดขยะมูลฝอย 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
      ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 
      และพนักงานจ้าง 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส 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 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   
      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑.๑  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๑.๒  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการค้าสู่สากล 
๑.๓  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2  การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3  การผังเมือง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1  การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
3.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๒.๓  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๒.๔  การสาธารณสุข 
๒.๕  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒.6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
3.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.๑  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.๓  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.๔  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากเกษตร 
๔.๕  การพัฒนาแหล่งน้ า 
๔.๖  ปัญหาสัตว์ป่าบุกรุกพ้ืนที่การเกษตร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.๑  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
5.๒  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.๓  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๔  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

๖.๑  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒  การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.3  การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
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                          ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

 
 พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 

 
  1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้ประชาชน    
มีความม่ันคง 
 

  2.  พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
สอดคล้องกับวิถีชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

  3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล  สามารถรองรับการท่อง เที่ยว การผลิต   
ด้านเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  และการค้าผ่านแดน 
 

  4.  เสริมสร้างศักยภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ  และได้
มาตรฐาน  เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
 

  5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 
 

  6.  เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน     

อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
  1.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  โบราณสถานต่างๆ  และวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
  1.2  แหล่งและการบริการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล 
  1.3  มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนา  ยกระดับ  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
  2.  ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
    3.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว 
  4.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ 
  ๒.๑ ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 
 

กลยุทธ์ 
  1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    3.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ  เพ่ือรองรับธุรกิจการค้าสู่สากล 
  4.  ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และประเทศอ่ืนๆ 
  5.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือรองรับการค้าสู่สากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

เป้าประสงค์ 
  3.1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2  ชุมชนและสถาบันครอบครัวเข็มแข็ง 
 

กลยุทธ์ 
  1.  ส่งเสริมการบริโภค  จ าหน่าย  และผลิตอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 
  2.  ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอ าเภอชายแดน 
  3.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดในทุกชุมชนของจังหวัด 
  5.  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
 
 

3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  
ประกอบด้วย 
 ผ  ๐๑  บัญชีโครงการพัฒนา 
 ผ  ๐๒  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ  ๐๓  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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** แบบ ผ 01 ** 
** บัญชีโครงการพัฒนา ** 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 
  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษาและสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน ประจ าปี 2560 

เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก่
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีของ  
อบต.แก่งเสี้ยน ตามราย 
ละเอียดและรายการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

หมู่บ้านภายในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน  
 

4๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ
เยาวชน มีอุปกรณ์
กีฬาท่ีในการเล่น
กีฬา 

ประชาชน และ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมคณุค่า 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
 

๑.เพือ่ให้เห็นคณุค่าและภูมิ
ปัญญาของผูส้งูอาย ุถ่ายทอด 
สบืสานภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
ใหค้งอยู ่ 
๒.เพือ่พบปะแลกเปลีย่น
ความรู้ ความคดิเห็นและใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้งูอายุ
และครอบครัวในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้ผู้อืน่และ
น ามาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอาย ุและ
ครอบครัว ได้มสี่วน
ร่วมและกิจกรรม
ร่วมกนั   
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                             

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)                                                                                                                                                                                                 หน้า 24 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 
  ๑.๑  แนวทางการพฒันาคน ชุมชน สังคม การศึกษาและสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันโรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  

เพื่อฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน
โรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓  โรงเรียนบา้น 
หนองสองตอน   
จ านวน 1 โครงการ 

15,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปัญหาโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร  

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและภมูิคุ้มกัน
ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยว 
ข้องกับเรื่องเพศและ
โรคเอดส์ ลดปัญหา
การท าแท้ง 

ส านักปลดั 

๔ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน  
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่  
อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน กลุ่มต่างๆ  
ในพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

30,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

30,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

30,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าหลักคณุธรรม
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตได ้

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม
ต่างๆ มีความรู้ความ
เข้าใจด้านคณุธรรม
จริยธรรมในการ 
พัฒนาชุมชน  

ส านักปลดั 

  
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน 
  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษาและสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและ  
ทุพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและทุพลภาพในการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
และรู้คณุค่าของตนเอง 

ที่อยู่อาศัยของคนพิการ ใน
เขต อบต.แก่งเสีย้น 
จ านวน 1 หลัง 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80  ของ ผู้
พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

คนพิการสามารถ
กลับไปด ารงชีวิตได้
อย่างอิสระ ไม่เป็น
ภาระแกผู่้อื่น 

ส านักปลดั 

6 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

6๐,๐๐๐ 
(6๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(6๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(6๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 

          ๑.๒  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนใน
พื้นที่ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต ์

ช่วงเทศกาลส าคัญ 
จ านวน 2 โครงการ 

๗๐,๐๐๐ 
(๗๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(๗๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(๗๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

๒ โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แกชุ่มชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

5๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 

๓ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจไม่พึ่งพายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ
ใหเ้ยาวชน/นักเรยีนก่อนวัย
เสี่ยงได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๖  โรงเรียนบา้น 
หนองสองตอน   
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันตนเองจาก
ยาเสพตดิ 

เยาวชน/นักเรยีน
สามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะ น้ าเสยี มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการแนว
พระราชด าริฯ ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 

๑.เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  
๒.เพือ่เปน็การสนองแนว
พระราชด าริในการด าเนินงาน
รณรงคก์ารใช้หญ้าแฝกในการ
พัฒนาทรัพยากรดินทรัพยากรน้ า
และสภาพแวดล้อม     
   
   

เกษตกร/ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ดนิและน้ า
และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมมากขึ้น 
 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
การพังทลายของดิน 
รวมถึงการมีความรู้
ของประโยชน์หญ้า
แฝก และส านกึใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว  

ส านักปลดั 

2 โครงการชุมชนคนรัก
สุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนไดเ้ห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม และประหยดัพลังงาน 

ผู้บริหาร, ส.อบต., 
เจ้าหน้าท่ี, ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1 โครงการ 

๒,๐๐0 
 (งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความรักและ
หวงแหนสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

ประชาชนและ
เยาวชนไดเ้ห็น
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้
การประหยัด
พลังงาน 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ ขุดลอกล าห้วย เพื่อขุดลอกล าห้วย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
บริเวณเส้นส านักสงฆ์แก่งเสี้ยนรัตน   
ถึงบ่อใหม ่บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 ป้าย) 
 

บริเวณเส้นส านักสงฆ ์
แก่งเสี้ยนรตัน  ถึงบ่อใหม ่
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 50 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ ลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๒ ขุดลอกล าห้วย เพื่อขุดลอกล าห้วย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
บริเวณเส้นชมรมหิน บ้านหนองสองตอน 
หมู่ที ่๔ ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น)  

บริเวณเส้นชมรมหิน  
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 50 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ ลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓ ขุดลอกล าห้วย เพื่อขุดลอกล าห้วย พร้อมก่อสร้างฝายน้ า
ล้น บริเวณล าห้วยเขาทอง บ้านหนองจอก 
หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านป่ายุบ 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี(ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 1 ป้าย)   

บริเวณล าห้วยเขาทอง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕  
ต.แก่งเสี้ยน  ถึงหมู่ที่ ๖  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
จ านวน 1 แห่ง 

๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(๑,๘๓๗,๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

 

๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(๑,๘๓๗,๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

 

๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(๑,๘๓๗,๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

 

ร้อยละ 50 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ ลดปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง   

กองช่าง 

๔ ขุดลอกล าห้วย เพื่อขุดลอกล าห้วย สภาพเดิม กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
ต้องการขุดลอกใหไ้ด้ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร 
ลึก ๓ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร  บริเวณ 
ล าห้วยสาย บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕    
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 ป้าย)   

บริเวณล าห้วยสาย 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕   
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 แห่ง 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(๕,๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(๕,๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(๕,๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 50 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ ลดปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓   แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาดา้นการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด
ความรู้และความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

10,000 
(20,000) 
 (งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เกษตรกรมีความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

ส านักปลดั 

๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแก่งเสี้ยน 

เจ้าหน้าท่ี  
จ านวน 1 คน  

12,๐๐๐ 
(12,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

12,๐๐๐ 
(12,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

12,๐๐๐ 
(12,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

มีการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น   

ส านักปลดั 

๓ โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้
และวัชพืช บริเวณคลองส่ง
น้ าสถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  

เพื่อจ้างเหมาตดัต้นไม้และวัชพืช
บริเวณสถานีสบูน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ ๗   

บริเวณสถานีสบูน้ าบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗  
จ านวน 1 แห่ง  

1๐,๐๐๐ 
(1๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐,๐๐๐ 
(1๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐,๐๐๐ 
(1๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓   แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาดา้นการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔ สมทบค่ากระแสไฟฟ้า
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ใช้น้ า 

เพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟ้า
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที ่๗ 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที ่๗ 
จ านวน ๑ ปี 

๕๐๐,๐๐๐ 
(500,000) 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(500,000) 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(500,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ ลดปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๔  แนวทางการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้ผูสู้งอายุ
มีความเป็นอยู่ทีด่ ี

ผู้สูงอาย ุในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน ๖๑๔ คน 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายทุี่ข้ึนทะเบยีน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักปลดั 

๒ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการและเพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

คนพิการ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน ๑๐๔ คน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียน 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

ส านักปลดั 

๓ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

50,000 
(๑๘,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

50,000 
(๑๘,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

50,000 
(๑๘,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

ส านักปลดั 

๔ โครงการสงเคราะหผ์ู้
สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อย 
โอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 

ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึง ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1๕,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่งไดร้ับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ผู้ที่ไดร้ับการสงเคราะห์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕ โครงการรับลงทะเบยีน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหนว่ยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอาย ุและคนพิการ  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

8,000 
 (งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการเข้าถึงบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการไดร้ับ
การบริการของรัฐ เกิดผล 
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

๖ โครงการ “สาน
สัมพันธ์”สายใยรัก 
ผู้พิการ ประจ าป ี
งบประมาณ  
พ.ศ.2560  

เพือ่บูรณาการการดูแล และ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้พิการ 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลฯ ภายใน ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 2 แห่ง 

15,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ 
แกนน าผู้พิการมี
ความรู้ในสิทธิของผู้
พิการและสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองและผู้
พิการคนอ่ืนได ้

คนพิการมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

ส านักปลดั 

๗ โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้ 
เลือดออก ประจ าป ี
งบประมาณ  
พ.ศ.2560   

เพื่อป้องกันและหยุดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 
(99,65๐) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มีความ
เสี่ยงเป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๘ โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
บ้านแก่งเสี้ยน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
แก่งเสี้ยน  

รพ.สต.บา้นแก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

5๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

5๐,๐๐๐ 
(5๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลดั 

๙ โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล          
บ้านหนองสองตอน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน   

รพ.สต. 
บ้านหนองสองตอน  
จ านวน 3 หมู่บ้าน    

20๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

20๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

20๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ สปสช.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑0 โครงการประชาสมัพันธ์
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีใช้
บริการตลอดจนเข้าใจ
ขั้นตอนและกระบวนการ
การท างานของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
(๒,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
หลักการแจ้งเหตุและ
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เมื่อประสบอุบัตเิหต ุ
ลดจ านวนผู้บาดเจ็บ
และผูป้่วยฉุกเฉิน 

ประชาชนไดร้ับโอกาสและ
เข้าถึงการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๒  แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย)   

บริเวณบา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ปะชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีสถานท่ีเล่นกีฬาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย)   

บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ที่ ๖ ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ปะชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีสถานท่ีเล่นกีฬาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย)   

บริเวณบา้น 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
(3,000,000) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,000,000 
(3,000,000) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,000,000 
(3,000,000) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ปะชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีสถานท่ีเล่นกีฬาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

4 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย เพื่อติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเสี้ยน)   

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 2 แห่ง 

400,๐๐๐ 
(400,000) 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

400,000 
(400,000) 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

400,000 
(400,000) 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ปะชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีเครื่องออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

๓.๓  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผช่่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 3   
(พ.ศ.2557-2561) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารเกีย่วกับแนว 
ความคิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน  

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
หลักการเกี่ยวกับแนว 
ความคิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนข้ัน
พื้นฐาน 

ราษฎรมีจิตส านึกการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันตสิุข 

ส านักปลดั 

2 
 
 

โครงการดูแล คุ้มครอง 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

เพื่อประสานงานการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนท่ี ให้ได้รับ
การดูแลและคุ้มครองจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ ได้รับการดูแลและ
คุ้มครองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
  ๔.๑  แนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจา้ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน และ
พัฒนาองค์กรให้แก่บุคลากร
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  
จ านวน 1 โครงการ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(600,000) 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(600,000) 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(600,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ 

บุคลากรของ อบต. 
มีความรู้ความสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 3 คน 

6,000 
(6,000) 
(งบ อบต.) 

6,000 
(6,000) 
(งบ อบต.) 

6,000 
(6,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้
ในการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานของ อบต. 

ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได ้

ส านักปลดั 

๒ โครงการซ่อมแซม
เครื่องรับสญัญาณ
กระจายเสียงทางไกล
ชนิดไรส้าย   

เพื่อซ่อมแซมเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสยีง
ทางไกลชนิดไร้สายภายใน
เขต อบต.แก่งเสีย้น 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

300,0๐๐ 
(300,000) 
(งบ อบต.) 

300,0๐๐ 
(300,000) 
(งบ อบต.) 

300,0๐๐ 
(300,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได ้

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายและหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อซ่อมแซมเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านภายในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได ้

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

เพื่อติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน  ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได ้

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการแก่งเสี้ยน
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ
ชุมชน (Kaengsian  
Wi-Fi City) ประจ าปี 
2560 

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของเยาวชน
และประชาชน 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

600,000 
(577,800) 
(งบ อบต.) 

600,000 
(577,800) 
(งบ อบต.) 

600,000 
(577,800) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้า
ใช้บริการมีช่องทาง
สื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

มีแหล่งการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ช่องทางสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสรมิสร้างความรู้และจิตส านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท าแผนชุมชน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน  ๔ หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
โครงการฯ ในแผน
ชุมชน ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี  

มีกรอบและแนวทางในการ
แก้ปัญหาของประชาชนได ้

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
สามปีและแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 
2560 

เพื่อให้การพัฒนา อบต.  
มีทิศทางที่แน่นอนและการ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
 

๓0,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผน
และโครงการพัฒนา 

มีแผนพัฒนาเพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา  
อบต.แก่งเสี้ยน 

ส านักปลดั 

๓ โครงการการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต   
 

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 การทุจรติ
ลดลง 

ประชาชนไดร้ับบริการอย่าง
เป็นธรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสรมิสร้างความรู้และจิตส านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔ โครงการจ้างหน่วยงาน
หรือสถาบันภายนอกท่ี
เป็นกลางมาด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชน
ของ อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจ้าง
หน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกท่ีเป็นกลางมา
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 โครงการ 

20,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

20,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

20,000 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
ผลการส ารวจมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้   

น าผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมา
ปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ส านักปลดั 

๕ โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบรุี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่างๆ ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อจา้ง 
อปท. ระดับอ าเภอ  

อปท. ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
จ านวน 14 แห่ง 

๔5,000 
(งบ อบต.) 

๔5,000 
(งบ อบต.) 

๔5,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 10๐ ของ
โครงการทั้งหมดของ 
อปท. ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี  
ได้ท าการรับซองสอบ
ราคา  เปิดซองสอบ
ราคา  พิจารณา
ผลงาน  สอบราคา  
รับและปดิซอง
ประกวดราคา    
ปิดประกาศ   

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสรมิสร้างความรู้และจิตส านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การจัดเก็บรายได้และ
ส่งเสริมอาชีพให้แก ่
ผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

เพื่อพัฒนาทักษะวิธีการ
ท างานด้านการจัดเก็บ
รายได้ให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน 
พนักงานและลูกจ้าง และ
ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 50 คน 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

อบต. เก็บภาษีท้องถิ่น
ได้ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย ที่ตั้งไว ้

งานจัดเก็บรายไดม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

7 โครงการจดัเก็บแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ระยะที่ 1 

เพื่อให้ อบต.แก่งเสี้ยน มี
แผนแม่บทท่ีมีรายละเอียด
ตามข้อมูลจากส านักงาน
ที่ดิน ที่สามารถน าไปใช้กับ
โปรแกรม LTAX 3000 ได ้

แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินครอบคลุมพื้นท่ี 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง  

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีระบบฐาน 
ข้อมูล ร้อยละ 80 ท่ี
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก รวดเร็ว
และเป็นปจัจุบัน  

งานจัดเก็บรายไดม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสรมิสร้างความรู้และจิตส านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการเลือกตั้งของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

150,000 
(150,000) 
(งบ อบต.) 

150,000 
(150,000) 
(งบ อบต.) 

150,000 
(150,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น  

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง 

กองทุนประกันสังคม
จ านวน ๑๒ เดือน 

5๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ 
100 ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

พนักงานจ้างมีสวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

๒ รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
จ านวน 1 ปี  

90,000 
(๑๐๑,๘๗๐) 
(งบ อบต.) 

90,0๐๐ 
 (๑๐๑,๘๗๐) 
(งบ อบต.) 

90,0๐๐ 
 (๑๐๑,๘๗๐) 
(งบ อบต.) 

ส่งเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร้อยละ 100
ตามระเบียบระบบ
ประกันสุขภาพฯ 
ก าหนด 

สปสช. มีศักยภาพในการ
บริหารจดัการและจดั
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

3 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
จ านวน ๑ ปี 

๑50,000 
(๑๒๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑50,000 
 (๑๒๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑50,000 
 (๑๒๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. จ่ายเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานท้องถิ่นมีสวัสดิการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
ประปา  ค่าตดิตั้งโทรศัพท์  
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 1 ป ี

1,000,000 
(๙๑๔,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(๙๑๔,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(๙๑๔,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  
รัฐพิธี ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

700,000 
(๖๓๕,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

700,000 
(๖๓๕,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

700,000 
(๖๓๕,๑๗๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ    
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล   
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ป ี

400,00๐ 
(๓๖๖,๘๖๐) 
(งบ อบต.) 

400,000 
(๓๖๖,๘๖๐) 
(งบ อบต.) 

400,00๐ 
(๓๖๖,๘๖๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 
 

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

1,040,000 
(230,000) 
(งบ อบต.) 

1,040,000 
(230,000) 
(งบ อบต.) 

1,040,000 
(230,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
 

ค่าวัสดสุ านักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

110,000 
(110,000) 
(งบ อบต.) 

110,000 
(110,000) 
(งบ อบต.) 

110,000 
(110,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

8 คา่วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้า
และวิทย ุ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุ
งานบ้านงานครัว  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

50,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

50,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

50,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

10 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

11 ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

100,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

100,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

100,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

300,000 
(250,000) 
(งบ อบต.) 

300,000 
(250,000) 
(งบ อบต.) 

300,000 
(250,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

100,000 
(90,000) 
(งบ อบต.) 

100,000 
(90,000) 
(งบ อบต. 

100,000 
(90,000) 
(งบ อบต. 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ที่สาธารณะ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ 
ที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

500,000 
(440,000) 
(งบ อบต.) 

500,000 
 (440,000) 
(งบ อบต.) 

500,000 
 (440,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

15 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

16 ค่าบริการไปรษณีย ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย ์ค่าไปรษณยี์  
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนยีมการ
โอนเงินในระบบ GFMIS 
ฯลฯ ของ อบต.แก่งเสีย้น 

ค่าบริการไปรษณีย ์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

12,000 
(12,000) 
(งบ อบต.) 

12,000 
(12,000) 
(งบ อบต.) 

12,000 
(12,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  
 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

600,000 
(597,800) 
(งบ อบต.) 

600,000 
(597,800) 
(งบ อบต.) 

600,000 
(597,800) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

18 ค่าเช่า Server (รายปี) 
ของ WWW. 
Kaengsian.go.th 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า Server  
(รายปี) ของ WWW. 
Kaengsian.go.th 

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 ป ี
 

๑๐,000 
(4,770) 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(4,770) 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(4,770) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 ค่าครุภณัฑ์  
ส านักปลดั  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์ ดังนี ้
ครุภณัฑ์ส านักงาน   
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.5 × 40.7 ×     
    88 ซม. (ราคาตามท้องถิ่น)   
2. ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 91.2 × 40.5 ×  
    87.4 ซม.(ราคาตามท้องถิ่น)    
3. เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
    (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู พร้อม 
    ติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐานครภุัณฑ์)  
4. เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด 
    แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู  
    พร้อมติดตั้ง (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)   

 
 
5 ตู ้
 
1 ตู ้
 
1 เครื่อง 
 
 
 
3 เครื่อง 
 

 
 

20,000 
 

6,000 
 

22,000 
 
 
 

155,000 

 
- 
 

 
- 
 
 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19
(ต่อ) 

ค่าครุภณัฑ์  
ส านักปลดั  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์ ดังนี ้
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  (ราคาตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานระมวลผล 
    แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 
    พร้อมอุปกรณ์  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงาน 
    ประมวลผล  
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก      
    (Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวด า) 

 
 
 
 
๑  เครื่อง 
 
 
๑  เครื่อง 
 
๑  เครื่อง 
 

 
 
 
 

๓0,000 
 
 

๒๒,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 ค่าครุภณัฑ์  
กองคลัง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์ ดังนี ้
ครุภณัฑ์ส านักงาน  (ราคาตามท้องถิ่น)   
1. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) ขนาด  
    ขนาด 118.5 × 40.7 × 88 ซม. ซม.      
2. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91.6 ×  
    45.7 × 183 ซม.        
3. ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 91.2    
    × 40.5 × 87.4 ซม. 
4. เก้าอ้ีส านักงานแบบล้อเลื่อนพิงสูง 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ (ราคาตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงาน 
    ประมวลผล  

 
 
3 ตู ้
 
4 ตู ้
 
1 ตู ้
 
2 ตัว 
 
 
 
๑  เครื่อง 
 

 
 

12,000 
 

20,000 
 

6,000 
 

8,000 
 
 
 

22,000 
(งบ อบต.) 

- - อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 ค่าครุภณัฑ์  
กองช่าง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์ ดังนี ้
ครุภณัฑ์ส านักงาน   
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.5 ×   
    40.7 × 88 ซม. (ราคาตามทอ้งถิ่น)   
๒. ตู้เก็บเอกสาร ๑๐ ลิ้นชัก ขนาด ๓๗๕ × 
    4๕7 × ๙๓๓ มม. (ราคาตามท้องถิ่น)   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ((ราคาตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
1. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)     
    ส าหรับกระดาษ A๓ (พิมพ์สี/ขาวด า)  

 
 
3 หลัง 
 
๑ หลัง 
 
 
 
 
๑  เครื่อง 
 

 
 

๑๖,๐๐0 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

22 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตขิอง อบต.
แก่งเสี้ยน 

งานบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 ป ี

1,๒๐0,000 
(๑๐๐,000) 
(งบ อบต.) 

1,๒๐0,000 
(๑๐๐,000) 
(งบ อบต.) 

1,๒๐0,000 
(๑๐๐,000) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ใน
กรณีรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยนได้ก่อให้เกิด 
ความเสยีหาย    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน  
ในกรณีรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 คัน  

๒00,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

23 งานจ้างเหมาท าความ
สะอาด บริเวณที่ท าการ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารที่ท าการ  
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย ให้บริเวณ
ที่ท าการ อบต. แก่งเสี้ยน
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน  

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 บริเวณที่
ท าการ อบต.แก่งเสี้ยน
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 งานจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม 

เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณ 
ที่ท าการ อบต.แก่งเสี้ยน  
ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 บริเวณที่
ท าการ อบต.เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 

25 งานจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
ในการปฏิบัติงานท่ัวไป
ส าหรับกจิการของ อบต.
แก่งเสี้ยนและงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 2 คน 

2๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

2๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

2๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 

26 งานจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล 

เพื่อจ้างเหมาเจา้หน้าท่ีใน
การงานบันทึกข้อมูลของ
ส านักปลดั และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 งานจ้างเหมาคนงาน เพื่อจ้างเหมาเจา้หน้าท่ี 
ในการจัดเก็บรายได้และ
บริการประชาชน 

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๑ คน 

100,000 
(100,000) 
(งบ อบต.) 

100,000 
(100,000) 
(งบ อบต.) 

100,000 
(100,000) 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

กองคลัง 

28 งานจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไปใน
การปฏิบัติงานธรุการ และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับบริการทีด่ี เกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

29 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันส าหรับบริการ
ประชาชนบริเวณที่ท าการ  
อบต.แก่งเสี้ยน  และที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ าขุนไกร  

ประชาชนท่ัวไป 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ประชาชน ร้อยละ 80 
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ 
 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์ 
รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน  
 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบรุี ด าเนิน
ตามโครงการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเหลา่
กาชาดจังหวัดกาญจนบรุี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบรุี   
จ านวน ๑ โครงการ 

๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 
ด าเนนิงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

31 อุดหนุนส านักงาน
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ีด าเนินตาม
โครงการจดังาน
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
จ านวน ๑ โครงการ 

35,๐๐๐ 
(๓๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

35,๐๐๐ 
(๓๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

35,๐๐๐ 
(๓๕,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ส านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ 100 

มีการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
และสนบัสนุนการจัดงาน 
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช   
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคล
ทั่วไป  

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 เงินส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย
และเพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น  

ประชาชนผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัยในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชาชน ได้รบัการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย  

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนเมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อขยายเขตจ าหน่ายระบบ
ไฟฟ้า บริเวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน   
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(800,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และช่วยลดอุบัติเหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  เพี่อติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,000,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,000,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

4 ติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
จราจร 

เพี่อติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
จราจรขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร จ านวน  25  ป้าย   
และขนาด 0.75 x 0.75 
เมตร จ านวน ๑๐ ป้าย  
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕ จ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาล 

เพื่อจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลสาธารณะ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 
6, 7  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๖ ขยายเขตระบบประปา เพื่อขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

400,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

400,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

400,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๗ ก่อสร้างประปา 
หอถังเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก (แชมเปญ) บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 
6, 7  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

4,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

4,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

4,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 
 

เพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อเมน
จ่ายน้ า บริเวณชุมชนเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

5,00๐,0๐๐ 
(5,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

5,00๐,0๐๐ 
(5,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

5,00๐,0๐๐ 
(5,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๙ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ 
ลบ.ม. บริเวณบา้นนาย
วัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณบา้นนายวัลลพ  
แป้นเขียว หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

80๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

80๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

80๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 
1,750 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือปรมิาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์
เมตร บริเวณถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

1,00๐,0๐๐ 
(1,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,00๐,0๐๐ 
(1,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,00๐,0๐๐ 
(1,00๐,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร บริเวณสายบ้าน
นายเชิด ผลงาม หมู่ที ่๔   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายเชิด  
ผลงาม หมู่ที ่๔   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
ระยะทาง 1,5๐๐ เมตร 
บริเวณสายหนองไผล่้อม  
หมู่ที่ 4  ถึงบ้านล าห้วย  
หมู่ที่ ๖  ต.แก่งเสีย้น 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายหนองไผล่้อม  
หมู่ที่ 4  ถึงบ้านล าห้วย  
หมู่ที่ ๖  ต.แก่งเสีย้น 
จ านวน 1 แห่ง 

850,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร   
บริเวณสายบ้านชมรมหิน  
ถึงหลังฟาร์มวัวเบญกาญจน์ 
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายบ้านชมรมหิน  
ถึงหลังฟาร์มวัวเบญกาญจน์ 
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะ 
ทาง ๒,๐๐๐ เมตร บริเวณ
สายกลุม่บ้านนายนดิ กันภัย 
ถึงสายบนเขา หมูท่ี ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายกลุ่มบ้านนายนิด 
กันภัย ถึงสายบนเขา  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.) 

1,200,000 
(งบ อบต.) 

1,200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,3๐๐ 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯ 
ไม่น้อยกว่า 19,8๐๐  
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
ไร่ปาล์ม   หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย)  

บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี  
จ านวน 1 แห่ง 

10,800,0๐๐ 
(10,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

10,800,0๐๐ 
(10,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

10,800,0๐๐ 
(10,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 205 เมตร  
บริเวณถนนซอยบ้านแฝด   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านแฝด   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

615,0๐๐ 
(615,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

615,0๐๐ 
(615,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

615,0๐๐ 
(615,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 235 เมตร  
บริเวณถนนซอยบ้าน 
นางอุไร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นางอุไร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

705,0๐๐  
(705,0๐๐)   
(งบ อบต.) 

705,0๐๐  
(705,0๐๐)   
(งบ อบต.) 

705,0๐๐  
(705,0๐๐)   
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 235 เมตร  
บริเวณถนนซอย 
บ้านจ่าเที่ยง หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอย 
บ้านจา่เที่ยง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

720,0๐๐ 
(720,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

720,0๐๐ 
(720,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

720,0๐๐ 
(720,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 6  
เมตร  ยาว 1,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.1๕  เมตร พร้อมฝัง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.0๐  
เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 
18 ท่อน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,0๐๐ ตารางเมตร  
ถนนบริเวณซอยเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4   บ้าน 
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

ถนนบริเวณซอยเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง   
 

3,802,5๐๐ 
(3,802,5๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,802,5๐๐ 
(3,802,5๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,802,5๐๐ 
(3,802,5๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณสายบ้านผู้พันสมชาย 
เอี่ยมมา หมู่ที ่๔  บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านผู้พันสมชาย 
เอี่ยมมา หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณสายบ้านนายบอย  
โพธิ์ทอง ถึงทางลาดยางสาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายบอย  
โพธิ์ทอง ถึงทางลาดยางสาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณบริเวณซอยบ้าน  
พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์   
หมู่ที ่๔  บ้านหนองสองตอน    
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน  
๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย์  หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณสายบ้านนายชุมนุม  
เนตรสุวรรณ  หมู่ที ่๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายชุมนุม  
เนตรสุวรรณ  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ บริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

เพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หนา  10 เซนติเมตร 
ใช้พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 377 
ตารางเมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
ประชาชนมีสถานท่ี 
เป็นศูนย์รวมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าถนนบนเสาเหล็ก 

เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก ถนนทางหลวงหมายเลข 
3392 สูง 7 เมตร ระยะทาง 
2,200 เมตร จ านวน 55 ต้น 
บริเวณทางสาธารณะสาย หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน เชื่อมหมู่ที่ 3 
บ้านท่าเพนียด ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
ทางหลวงชนบท  พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะสาย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้าน
ท่าเพนียด ต.แก่งเสี้ยน 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หนว่ยงานอ่ืน) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕ งานตีเส้นการจราจร เพี่อด าเนินงานตีเส้นการจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  ยาว 
๘๐๐ เมตร  บรเิวณถนนสาย
หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเสี้ยน)  

บริเวณถนนสายหนองบัว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

100,๐๐๐ 
(100,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(100,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(100,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาและลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๖ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.30 
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน จ านวน  
2 จุด บริเวณซอยบา้น 
นางดวงพร  พรมจันทร์ หมู่
ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางดวงพร  
พรมจันทร์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง   

173,0๐๐ 
(173,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

173,0๐๐ 
(173,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

173,0๐๐ 
(173,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด
แน่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร บริเวณสาย
บ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายแผน 
ดิษฐ์ภู่ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร หรือรวม
พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 
10,200 ตารางเมตร 
บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อมถนน
สายป่ายุบ หมู่ที ่6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อมถนน
สายป่ายุบ หมู่ที่ 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   
จ านวน 1 แห่ง 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,180 เมตร  
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 เมจร จ านวน 20 ท่อน 
วางคู่ บริเวณถนนซอยบ้าน
ป้าบล หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านป้าอุบล   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง 

3,650,0๐๐ 
(3,650,0๐๐)   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,650,0๐๐ 
(3,650,0๐๐)   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

3,650,0๐๐ 
(3,650,0๐๐)   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณถนนสายบ้านนาย
ฉาย  พุฒเอก ถึงบ้านนาง 
นิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

1,50๐,0๐๐ 
(1,50๐,0๐๐ 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,50๐,0๐๐ 
(1,50๐,0๐๐ 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,50๐,0๐๐ 
(1,50๐,0๐๐ 

(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณซอยบ้านป้าเสรมิ  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านป้าเสรมิ  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านป้าอุบล  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 



 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                             

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)                                                                                                                                                                                                 หน้า 92 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๔ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะบรเิวณทาง
แยกเข้าซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

3๕ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะบรเิวณสาย
บ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๓๖ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะบรเิวณบ้าน
นายประสิทธ์ิ ดอกนาค  
ถึงบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๗ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะ บริเวณสาย
บ้านป้าอุบล  หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

3๘ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะบรเิวณ 
หน้าวัดถ้ าขุนไกร  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓๙ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์  
ถึงบ้านนายโต  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์  ถึงบ้าน
นายโต  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอยบ้าน
นายทวี  ปิโย หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายทวี  
ปิโย หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,7๕๐ เมตร บริเวณถนน
สายรางสมอ หมู่ท่ี ๖  บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายรางสมอ 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

๕,250,๐๐๐ 
(๕,250,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๕,250,๐๐๐ 
(๕,250,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๕,250,๐๐๐ 
(๕,250,๐๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หนว่ยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,๓๐๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางฯ 
ไม่น้อยกว่า 7,8๐๐ ตาราง
เมตร บริเวณถนนสาย
แทรกเตอร์ หมู่ที่ ๖  บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
เชื่อมต่อถนนสายหนองกุ่ม 
หมู่ที่ 6 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบรุี  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายแทรกเตอร์ 
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี เชื่อมต่อถนน
สายหนองกุ่ม หมู่ที่ 6  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี  
จ านวน ๑ แห่ง 
 

4,250,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

4,250,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

4,250,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร 
บริเวณถนนสายทางเข้าวัด
ธรรมอุทยาน  หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายทางเข้า
วัดธรรมอุทยาน  หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

800,0๐๐ 
(800,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

800,0๐๐ 
(800,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

800,0๐๐ 
(800,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนายทวี  
ปิโย หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายทวี  ปโิย หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

1,800,0๐๐ 
(1,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,0๐๐ 
(1,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,800,0๐๐ 
(1,800,0๐๐) 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณซอยบ้านนายสุริยา 
ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายสุริยา 
ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณซอยบ้านนางศรีนวล 
ถึงซอยยิ้มใหญ่หลวง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางศรีนวล 
ถึงซอยยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้านนาย
น้ าวน หนูขาว  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้านนาย
น้ าวน หนูขาว  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณซอยบ้านนายช้ัว 
เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน  
๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายช้ัว 
เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๗,๘๐๐ ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายตรอกมะตูม-หนอง
สันตะวา หมู่ที่ 6  บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง เช่ือม หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองสันตะวา ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายตรอกมะตูม-
หนองสันตะวา หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง เช่ือม หมู่ที ่๘ บ้าน
หนองสันตะวา ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย 
จ านวน ๑ แห่ง 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๑ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะ บริเวณซอย
บ้านนายสมยัมีโชค สุขเอี่ยม 
ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๕๒ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะ บริเวณบ้าน
นางสนอง  จีนฉาว  ถึงบ้าน
นางมาลัย  สมบูรณ์ทรัพย์  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๓ ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด 
 

เพื่อติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด 
ปิดวาล์วน้ าส าหรับจ่ายน้ า
ของสถานสีูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานสีูบน้ าบา้น 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

40,๐๐๐ 
(40,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(40,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(40,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

สถานสีูบน้ าฯ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา ๐.๐๓ 
เมตร บริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้านนาย
ปัญญา คงกระพันธ์ หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน 
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๑ แห่ง  

๑,๐๐๐,0๐๐ 
(๑,๐๐๐,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,0๐๐ 
(๑,๐๐๐,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,0๐๐ 
(๑,๐๐๐,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
บริเวณซอยมลูคลิป  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยมลูคลิป  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ านวย ฉ่ ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ านวย ฉ่ ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

870,000 
(งบ อบต.) 

870,000 
(งบ อบต.) 

870,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๗ ก่อสร้างโดมหลังคา 
คลุมลานคอนกรีต 

เพื่อก่อสร้างโดมหลังคาคลุม
ลานคอนกรีต บริเวณลาน
คอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้าน 
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณลานคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีสถานท่ี 
เป็นศูนย์รวมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๕๘ ก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร เพื่อก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร
รถประจ าทาง (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณท่ารถโดยสาร
ประจ าทาง  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีที่พัก
ผู้โดยสารรอรถประจ า
ทาง มีความสะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕๙ โครงการก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  

เพื่อก่อสร้างท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ขนาด Ø 
๐.60 เมตร  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๖๐ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ถนนบนเสาเหล็ก 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น บริเวณทาง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
กรมทางหลวงชนบท  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๖๑ ติดตั้งไฟสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
ส าหรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ทางสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้าน ผอ.จ านงค์  
ยอดข า บ้านท่าดินสอพอง
หมู่ที่ ๗  ต.แก่งเสีย้น 
จ านวน 1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๖๒ ก่อสร้างศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
อบต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณที่ท าการ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง  

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ได้รบัความ
สะดวกในการมาใช้
บริการเกดิความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้างเสา 
ธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพือ่ก่อสร้างเสาธงชาติ บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรปูและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน     

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 แห่ง    

25,๐00  
(งบ อบต.) 

25,๐00  
(งบ อบต.) 

25,๐00  
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้
เรียนรู้และเข้าใจการ
จัดกิจกรรมประจ าวัน  

มีเสาธงชาติประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ส าหรับ
การท ากิจกรรมของ
นักเรียน  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกล   

เพื่อขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลจาก  
อบจ.กาญจนบุรี  ส าหรับ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายภายในหมู่บ้าน      

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

- 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 
 

 

๒ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน  
บริเวณภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
4, 5, 6, 7   ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๑00,000) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และช่วยลดอุบัติเหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓ ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 
ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบรูป    
และรายการละเอยีดของ   
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่๔ , ๕ , ๖ 
และ ๗ ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน   

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

บริเวณถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่๔ , ๕ , ๖ 
และ ๗  ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน   

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(1๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๔ ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา  

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ ๔   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ ๔  ต.แก่งเสีย้น 
จ านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕ ปรับปรุงศาลา 
เอนกประสงค์ (SML) 
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ (SML) ขนาด
กว้าง 12 เมตร  ยาว 6 
เมตร บริเวณบ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที่ ๔  ต.แก่งเสีย้น 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
(SML) บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ ๔ ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีสถานท่ี 
เป็นศูนย์รวมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๖ ซ่อมบ ารุงผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

เพื่อซ่อมบ ารุงผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 8 ลูกบาศก์เมตร  
ยาว 2,800 เมตร  ปริมาณ
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400 ตารางเมตร 
บริเวณถนนบ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที่ 4 เช่ือม บ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน  
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนบ้าน 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 
เชื่อม บ้านตรอกมะตูม 
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน ๑ แห่ง 
 

10,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

10,000,00 
 (งบ อบต.

หรือหน่วยงาน
อื่น) 

10,000,000 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๗ ขยายถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

เพื่อขยายถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาด
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 
4,650 เมตร และปูผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
เดิม กว้าง 8 เมตร พ้ืนท่ี
ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
46,500 ตารางเมตร (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑ ป้าย)  

บริเวณถนนสาย 
หนองจอก-หนองสองตอน  
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง  

26,69๐,0๐๐ 
(26,69๐,0๐๐) 
(งบทางหลวง

ชนบท) 

26,69๐,0๐๐ 
(26,69๐,0๐๐) 
(งบทางหลวง

ชนบท) 

26,69๐,0๐๐ 
(26,69๐,0๐๐) 
(งบทางหลวง

ชนบท) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 



 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                             

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)                                                                                                                                                                                                 หน้า 121 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๘ ขยายท่อเมนประปา  เพื่อขยายท่อเมนประปา PVC 
ขนาด 2 น้ิว บริเวณจาก
โรงเรียนบ้านหนองปลวก  
ถึงบ้านผู้ใหญ่สมชาย จุมพล  
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณจากโรงเรียนบ้าน
หนองปลวก ถึงบ้านผู้ใหญ่
สมชาย จุมพล หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ มีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอกับ
ความต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๙ ซ่อมแทงค์ประปาหมู่บ้าน  เพื่อซ่อมแทงค์ประปาหมู่บ้าน  
บริเวณบา้นนายสมพงษ์ สันสขุ  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นนายสมพงษ์  
สันสุข  หมู่ที่ 6   
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง  

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ มีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอกับ
ความต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 ซ่อมแทงค์ประปาหมู่บ้าน  เพื่อซ่อมแทงค์ประปาหมู่บ้าน 
บริเวณบา้นนายสมบัติ   
เซี่ยงหว่อง หมู่ที่ 6 บ้าน 
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณบา้นนายสมบัติ  
เซี่ยงหว่อง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

๑1 ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา  

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปาบริเวณ 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ ๖   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มีน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

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

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑2 ซ่อมแซมสถานสีูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  

เพื่อบ ารุงหรือซ่อมแซม
สถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานีสูบน้ า  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๑3 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี รวม
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย
ร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง   

1,000,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

1,000,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

1,000,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบตัเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการการศึกษาก้าว
ไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา 
ประจ าปี 2560 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่เด็กใน
พื้นที่  
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่า
ครองชีพให้แก่ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน และเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑ โครงการ 

100,000 
(100,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการสนบัสนุน
ด้านการศึกษาและ
เห็นความส าคัญของ 
วันเด็ก 

1. เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา  
2. ลดค่าใช้จ่ายและค่าครอง
ชีพให้แก่ผู้ปกครอง 

ส านักปลดั 

2 โครงการเสรมิสร้างการ
เรียนรูสู้่โลกกว้าง ปลูกฝัง
ความรักในครอบครัว 
ประจ าปี 2560 

1. เพื่อให้เด็กได้ศึกษา มี
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กสนใจ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัวและรักการ
เรียนรู ้

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 
 

65,000 
(50,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เกิดประสบการณ์ใหม่
และเกดิความรักความ
อบอุ่น 

เด็กได้รับการศึกษาและมี
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และได้เรียนรูส้ิ่งรอบตัว และ
รักการเรียนรู ้

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ าปี 2560 

1. เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินยั ปลูกฝังการ
เล่นกีฬา 
2. เพื่อให่เด็กท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร
จ านวน 1 โครงการ 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 95 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระเบยีบวินัยใน 
การเล่นกีฬา  
มีน้ าใจนักกีฬา 

เด็กเกิดความมรีะเบยีบวินัย
ในการเล่นกีฬา และได้ท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
อย่างสนุกสนาน 

ส านักปลดั 

4 โครงการ จดัท าสติ๊กเกอร์
ซีทรู ติดกระจกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ขุนไกร 

1. เพื่อป้องกันแสงแดดและ
ความร้อนส าหรับเด็กและ
ครูผูส้อน 
2. เพื่อป้องกันวัสดุอุปกรณ์
เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร 

เด็กเล็ก และคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
ถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 

50,000 
 (งบ อบต.) 

  ร้อยละ 90 ของเด็ก
เล็กและครผูู้สอนไดร้ับ
การป้องกันแสงแดด
เพื่อให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ฯ ไดร้ับการป้องกัน
แสงแดดและความร้อน
ส าหรับเด็กและครูผูส้อน
และป้องกันวัสดุอุปกรณ์
เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร 

ส านักปลดั 

5 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

1. เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของ ศพด.ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้เด็กเล็กมสีื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 65 คน 
 

1๑๐,๐00 
(124,100) 
(งบ อบต.) 

 

1๑๐,๐00 
(124,100) 
(งบ อบต.) 

 

1๑๐,๐00 
(124,100) 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

การจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็กมปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 อุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่ออุดหนุนเงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ครูผูดู้แลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

510,000 
(งบ อบต.) 

510,000 
(งบ อบต.) 

510,000 
(งบ อบต.) 

อุดหนุนเงินเดือนคร ู
ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ ๑๐0 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ครูผูดู้แลแลเด็กไดร้ับ
เงินเดือนในการปฏิบตัิงาน 
 

ส านักปลดั 

7 อุดหนุนค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่ออุดหนุนค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

140,000 
(งบ อบต.) 

140,000 
(งบ อบต.) 

140,000 
(งบ อบต.) 

อุดหนุนค่าตอบแทน 
ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ดูแลเด็กได้รบัค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

8 อุดหนุนเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

เพื่ออุดหนุนเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน ๑๒ เดือน 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

อุดหนุนเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กฯ 
ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

ผู้ดูแลเด็กได้รบัเงินเพิ่มค่า
ครองชีพในการปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลดั 

9 เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมผูดู้แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้กับ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

จ่ายเงินสมทบกองทุนฯ 
จ านวน ๑๒ เดือน 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ 
100 ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด  

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
มีประกันสังคม 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ  (นม) 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่ม ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
จ านวน 65 คน 

130,000
(160,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

130,000
(160,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

130,000
(160,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ได้รับสารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงและเติบโตได้
สมวัย 

ส านักปลดั 

เด็กนักเรยีนของโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน  
จ านวน 280 คน  

550,000 
(5๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

550,000 
(5๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

550,000 
(5๐๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้น
หนองสองตอน ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีนมสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงและ
เติบโตไดส้มวัย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๑ โครงการสนับสนุนอาหาร 
กลางวัน 

เพื่อจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร  
จ านวน 65 คน 

360,000 
(410,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

360,000 
(410,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

360,000 
(410,0๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯวดัถ้ าขุนไกร ไดร้ับ
สาร อาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงและเติบโตได้
สมวัย 

ส านักปลดั 

๑๒ โครงการสนับสนุนอาหาร 
กลางวัน 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรยีนของโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน  
จ านวน 280 คน 

1,120,000 
 (1,050,๐๐๐) 

(งบ อบต.) 

1,120,000 
 (1,050,๐๐๐) 

(งบ อบต.) 

1,120,000 
 (1,050,๐๐๐) 

(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน  
ได้รับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการที่
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีนมสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงและ
เติบโตไดส้มวัย 

ส านักปลดั 

13 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน   
 

เพื่อสนับสนุนโครงการจดั
กีฬาสีภายในโรงเรยีนบ้าน
หนองสองตอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษา 
ปีท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ของโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ านวน 1 โครงการ 

10๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(20๐,๐๐๐) 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 9๐ ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

นักเรียนมสีุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี ปลอดจาก 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2560  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

1. เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดง
ความรักความกตัญญตู่อแม่
ผู้มีพระคุณ 
2. เพื่อให้แม่และลูกได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและแสดง
ความรักต่อกัน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร
จ านวน 1 โครงการ 
 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ และ
แสดงความรักต่อกัน 

1. เด็กรู้จักการแสดงความ
รักความกตญัญูต่อแม่ผู้มี
พระคุณ 
2. แม่และลูกได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและแสดงความรัก
ต่อกัน 

ส านักปลดั 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

1. เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดง
ความรักความกตัญญตู่อพ่อ
ผู้มีพระคุณ 
2. เพื่อให้พ่อและลูกได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและแสดง
ความรักต่อกัน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 
 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และแสดง
ความรักต่อกัน 

1. เด็กรู้จักการแสดงความ
รักความกตญัญูต่อพ่อผูม้ี
พระคุณ 
2. พ่อและลูกได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและแสดงความรัก
ต่อกัน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์และตกแต่ง
เทียนพรรษา ประจ าปี 
2560 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ไดม้ีความรู้
ในการประดิษฐ์ตกแต่งเทียน
พรรษา 
2. เพื่อรักษา 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมให้สบืทอด 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
(30,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับความรู้ในการ
ประดิษฐ์ตกแต่งเทียน
พรรษา และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณี  

1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ใน
การประดิษฐ์ตกแต่งเทียน
พรรษา 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมถูกสืบทอดต่อไป 

ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี 
2560 

1. เพื่อส่งเสริมและอนรุักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงาม 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร  
ส.อบต. และเจ้าหน้าท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

๖,๐๐๐ 
(20,000) 
(งบ อบต.) 

 

- - ร้อยละ 90 ของ  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามไดร้ับการอนุรักษ์ 
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเกิดคณุธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 
2559 

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงาม 
2. เพื่อความสามัคคีใน
ชุมชน โดยร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดกิจกรรม 

คณะผู้บริหาร, ส.อบต., 
จนท.อบต., ผู้น า, ผู้สูงอายุ
, เยาวชน และประชาชน 
จ านวน 1 โครงการ 

150,000 
(193,800) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 

1. ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามถูกสืบทอดให้คงอยู ่
2. เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน โดยร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดกิจกรรม 

ส านักปลดั 

6 โครงการวันวสิาขบูชา วัน
ส าคัญสากลโลก ประจ าปี 
2560 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐตระหนักถึงความ 
ส าคัญในวันวิสาขบูชา 
2. เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง
คุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที ่

คณะผู้บริหาร, ส.อบต., 
พนักงานส่วนต าบล,  
ประชาชน, เยาวชน 
เด็กเล็กและคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 

10,000 
(10,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดคุณธรรมและเห็น
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐเห็น
ความส าคญัในวันวิสาขบูชา 
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีมีคณุธรรม 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการวันมาฆบูชา 
ประจ าปี 2560  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

1. เพื่อด ารงไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามและสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อเสริมสร้าง ปลุกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และคร ู

เด็กเล็ก และคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 

5,000 
(งบ อบต.) 

 
 

 

- - ร้อยละ 95 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามและสืบทอด
พระพุทธศาสนาสืบไป 
 

ส านักปลดั 

8 โครงการแหเ่ทียนพรรษา
พาเรียนรูคู้่คุณธรรม 
ประจ าปี 2560  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์และ
ตกแต่งเทียนพรรษา 
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
รู้จักการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย 

เด็กเล็ก และคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร 
จ านวน 1 โครงการ 

5,000 
(5,000) 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

1. ประเพณีวัฒนาธรรม 
อันดีงามและสืบทอดต่อไป 
2. ครูและเด็กเล็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการสงกรานตไ์ทยห่วงใย
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ ์
2.เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณสีงกรานต ์

ผู้สูงอายุในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

140,000 
(งบ อบต.) 

140,000 
(งบ อบต.) 

140,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดความรู้สึกเป็นท่ีรัก
แก่บุตรหลาน 

1. ผูสู้งอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

ส านักปลดั 

10 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 25560 

เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน 
และประชาชนไดร้ าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของ
สมเด็จพระราชินี และ
พระคุณของแม ่

ส่วนราชการ เอกชน 
และประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์

ส่วนราชการ เอกชน และ
ประชานท่ัวไป ได้ร่วม
กิจกรรมถวายพระพรเฉลมิ
พระชนมพรรษา และ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

ส านักปลดั 

11 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 89 พรรษา  
5 ธันวาคม 25559 

เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน 
และประชาชนไดร้ าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ และพระคณุ
ของพ่อ 

ส่วนราชการ เอกชน 
และประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ านวน 1 โครงการ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แสดงความจงรัก 
ภักดีต่อระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ส่วนราชการ เอกชน และ
ประชานท่ัวไป ได้ร่วม
กิจกรรมถวายพระพรเฉลมิ
พระชนมพรรษา และ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
  ๗.๑  แนวทางการพัฒนาฝมีือในการประกอบอาชีพของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาเยาวชนและกลุ่ม
สตรี ประจ าปี  
พ.ศ.2560  

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน และ
กลุ่มสตรตี าบลแก่งเสี้ยน  
มีทักษะความรู้ สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ครัวเรือน บนพ้ืนฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เยาวชน และกลุม่สตรี  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

เยาวชน และกลุม่สตรี  
มีโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ สามารถ
พึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
  ๗.๒  แนวทางการสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมสี่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

 ๗.๓  แนวทางการสนับสนุนและสง่เสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

- - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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** ผ 02 ** 
**บัญชปีระสานโครงการพัฒนา** 
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บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
 งบประมาณสามปี  หน่วยงาน

รับผิดชอบ รวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาคอก หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 

ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เชื่อมถนนสายป่ายุบ หมู่ที่ 6  ต.ปากแพรก  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาด
ยางฯ ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร 

5,550,000 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ อบจ.
กาญจนบุรี 

๒ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายไร่ปาล์ม  หมู่ที่ 4    
บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน   อ.เมือง    จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6  
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,3๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 19,8๐๐  ตารางเมตร 

10,800,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.
กาญจนบุรี 

๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแทรกเตอร์ หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เชื่อมต่อถนนสายหนองกุ่ม 
หมู่ที่ 6  ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 7,8๐๐  ตารางเมตร 

4,250,000 2,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ อบจ.
กาญจนบุรี 

4 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสาเหล็ก ถนนทางหลวงหมายเลข 3398   
ถนนสาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด  ต.แก่งเสี้ยน 
จ.กาญจนบุรี สูง 7 เมตร  ระยะทาง 2,200 เมตร  จ านวน 55 ต้น 

2,000,000 ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - อบจ.
กาญจนบุรี 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔ โครงการ 22,600,000 ๙,5๐๐,๐๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ 
อบจ.

กาญจนบุรี 
 

แบบ  ผ.02 
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** ผ 03 ** 
**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
                    ของชุมชน 
  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม  
                               ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
  

  
 
 

5 
 
 

3 

 
 
 

155,000 
 
 

130,000 

 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 

 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 

 
 
 

9 
 
 

5 

 
 
 

335,000 
 
 

270,000 

รวม 8 285,000 3 160,000 3 160,000 14 605,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึง 
                              คุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
                              ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ  
                             มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
                              บ าบดัน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน 
                               การเกษตร 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ 
                              เหมาะสม 
  

 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
- 
 
 

 
 
 

12,000 
 
 
 
 

8,137,000 
 
 

532,000 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

8,137,000 
 
 

522,000 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

8,137,000 
 
 

522,000 
 
 
- 

 
 
 

2 
 
 
 
 

12 
 
 

10 
 
 
- 
 

 
 
 

12,000 
 
 
 
 

24,411,000 
 
 

1,576,000 
 
 
- 

รวม 10 8,681,000 7 8,659,000 7 8,659,000 24 25,999,000 

แบบ  .03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทาง 
                      สังคม 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
                              ให้เพียงพอ 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน 
                             มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล 
                             ซึ่งกันและกัน   
  

  
 
 

10 
 

3 
 
 

2 
 
 

 
 
 

6,448,000 
 

4,400,000 
 
 

15,000 

 
 
 

5 
 

3 
 
 

2 

 
 
 

6,300,000 
 

4,400,000 
 
 

15,000 
 

 
 
 

5 
 

3 
 
 

2 

 
 
 

6,300,000 
 

4,400,000 
 
 

15,000 
 

 
 
 

20 
 

9 
 
 

6 

 
 
 

19,048,000 
 

13,200,000 
 
 

45,000 

รวม 15 10,863,000 10 10,715,000 10 10,715,000 35 32,293,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ  .03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง   
                      การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา   
                             พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมี 
                              สว่นร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการ 
                                บริหารการจัดการ 
  

 
 
 

2 
 
 

5 
 

9 
 
 

32  

 
 
 

606,000 
 
 

291,000 
 

525,000 
 
 

6,207,000 

 
 
 

2 
 
 

5 
 

6 
 
 

29 

 
 
 

606,000 
 
 

291,000 
 

465,000 
 
 

6,002,000 

 
 
 

2 
 
 

5 
 

6 
 
 

29 

 
 
 

606,000 
 
 

291,000 
 

465,000 
 
 

6,002,000 

 
 
 

6 
 
 

15 
 

21 
 
 

90 

 
 
 

1,818,000 
 
 

873,000 
 

1,455,000 
 
 

18,211,000 

รวม 48 7,629,000 42 7,364,000 42 7,364,000 132 22,357,000 
 
 
 
 

แบบ  .03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
                      สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
                              แก่การด าเนินชีวิต   
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการ   
                              โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  
 
 

63 
 
 

14 

 
 
 

84,960,500 
 
 

31,962,000 

 
 
 

63 
 
 

14 

 
 
 

84,960,500 
 
 

31,962,000 

 
 
 

63 
 
 

14 

 
 
 

84,960,500 
 
 

31,962,000 

 
 
 

189 
 
 

42 

 
 
 

254,881,500 
 
 

95,886,000 
 

รวม 77 116,922,500 77 116,922,500 77 116,922,500 231 350,767,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  .03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริม 
                      ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                              ศึกษาของชุมชน  
 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทาง 
                                ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
                             รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 
 
 

13 
 
 

9  

 
 
 

3,230,000 
 
 

346,000 

 
 
 

10 
 
 
- 

 
 
 

3,060,000 
 
 
- 

 
 
 

10 
 
 
- 

 
 
 

3,060,000 
 
 
- 

 
 
 

33 
 
 

9 

 
 
 

9,350,000 
 
 

346,000 

รวม 22 3,576,000 10 3,060,000 10 3,060,000 42 9,696,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  .03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
                      ด้านเศรษฐกิจ   
 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ 
                              ของประชาชน 
   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า   
                              ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง   
      
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                              ของท้องถิ่น 
  

  
 
 

1 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

1 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 

รวม 1 30,000 - - - - 1 30,000 
รวมทั้งสิ้น 181 147,986,500 149 146,880,500 149 146,880,500 479 441,747,500 

 
  

แบบ  .03 
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ส่วนที่4 

การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง          
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  ตามท่ีได ้ด าเนินการ  ดังนี้ 

 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
        การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
         1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
        2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการการติดตามและประเมินผลโครงการ
  พัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
  โครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  และผลการ
  ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ ๐๕๐/255๙  ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 255๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีรายชื่อดังนี้ 
  1. นายจรัญ  หนูขาว      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 
  2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  3 .นายวีรยุทธ  จันทร์จู   สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  4. นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
  6. นางสาววิลาสิน ี จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

 7. นางปณิธี  บัววัฒนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
 8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

9. นายบุญมี   พรมโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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10.นายธนวรกฤต  ท่าฉลาด ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ      

โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลา  และงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่     
           1. การติดตาม (Monitoring) 

 การติดตามจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งใช้เทคนิคเครื่องมือในการติดตามเช่น Gant Chart  ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการในช่วงเวลาใดตรงก าหนดเวลาที่ได้วางแผนหรือไม่โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว 

 

  2. การประเมินผล ( Evaluation ) 
  การประเมินแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมี เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้ วัด 

(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินแผนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 2 ระดับคือ  
    1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 

  2. เกณฑ์การประเมินโครงการ 
 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
   1. การใช้แบบสอบถาม 
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1. ท าการวัดผลส าเร็จของแผนพัฒนา โดยคิดจากร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ 
   2. ท าการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ภายในเดือนธันวาคม 

   3. ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างการด าเนินการเพ่ือทราบความคืบหน้าของการ 
       ด าเนินงาน 
   ๔. ท าการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือสรุปผลของการปฏิบัติงานตามโครงการ 
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 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดห้วง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส  ดังนี้ 
(1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
(2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) 
(4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาต าบลแก่งเสี้ยน  เพ่ือประกาศให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล      
แก่งเสี้ยน ทราบภายในเดือนธันวาคม  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยนมีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผล
ความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ือที่จะน ามาจัดท าเป็นรายงานประกาศให้
ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  รวมถึงรูปแบบการติดตามประเมินผลก าหนดให้ใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ
รายงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-plan ) เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  

 
 
 
 

************************************************************* 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า 
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......................................................................................  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 
 

 แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1 

   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .............................................................................................. 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที ่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1 …...... ปีท่ี  2 …...... ปีท่ี  3 …...... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         
         

รวม         
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ........................................... 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

             
             
             

รวม             
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี .............................. 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       

รวม       

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ................................ 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

รวม      
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วน  ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................... ............ 
2. วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน ..............................................................................  

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ............................................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ (1 – ๗)  .......................................................................................................... ...........................  
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี  (2)  20 – 30  ป ี (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา        (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6 )  อ่ืนๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
         องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ ที่............................................................................................................................. .......................... 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี (2)  20 – 30  ป ี  (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา    (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่นๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา                       

ด้าน ...............................  โดยใหค้ะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
          องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 
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ภาคผนวก ก 

แผนที่ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
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แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบุร ี
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ภาคผนวก ข 
การประเมนิคุณภาพของแผน 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ ๒๕  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
    ๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕)  

    ๓.๒ พันธกิจ (๕)  

    ๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  

    ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕)  

    ๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  

    ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  

    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  

รวม ๑๐๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
    ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน   
  สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
  การใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน 
  แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ 
  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

๑๐ 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
 

(๒) 
 

 

๒.  การวิเคราะห์ 
     สภาวการณ์และ  
     ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 
    การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
   - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
   - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด   
     และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง  
     แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  
     ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
   - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท.   
     และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายมนและ 
     ภายนอกของ อปท. 
     SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
   - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง 
     ถูกต้อง 

๒๕ 
 
 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 
 

๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒.  การวิเคราะห์ 
     สภาวการณ์และ 
     ศักยภาพ (ต่อ) 

    สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
     โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ 
     ต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ 
     กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า 
     แผนพัฒนา 

๖ 
(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

    มีลักษณะแสดงสถานที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ 
     ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่  
     เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ     
   - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์     มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ 
     พ้ืนที ่
   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา  
     ศักยภาพของ อปท. 
   - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ 
     พัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
 

(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
 

 

๓.๔ เป้าประสงค์     สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ 
     บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า 
      เป้าหมายของ 
      แต่ละประเด็น  
      ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 
   - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ 
     ตามเป้าประสงค์ 
   - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

 

  ค่าเป้าหมาย 
   - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้านปริมาณ 
     งาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
   - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี 
     การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ 
     เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ 
     น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
      โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ 
     โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
   - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ 
   น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง 
     ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
(๘) 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
(๕) 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน  แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วธิีการ  
                  ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นประจ าปีได้   


