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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3/๒๕๖1 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน  
แปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
 

 

 
เหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4)  
ไปแล้วเมื ่อวันที ่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม 
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 -๒๕๖4) ของ อบต.แก่งเสี้ยน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน    องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตําบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ.07)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 470,000 - - - - - - 10 470,000 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 50,000 - - - - - - 1 50,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 20,000 - - - - - - 1 20,000 

รวม 12 540,000 - - - - - - 12 540,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑   การปลกูจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถงึคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- แผนงานสาธารณสุข 1 15,000 - - - - - - 1 15,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน   2 35,000 - - - - - - 2 35,000 
- แผนงานการเกษตร   1 10,000 - - - - - - 1 10,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน  า ระบบบ าบัดน  าเสยี และระบบก าจัดขยะมลูฝอย 
- แผนงานเคหะและชุมชน   3 1,558,000 2 1,543,000 2 1,543,000 2 1,543,000 9 6,187,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร   2 140,000 - - - - - - 2 140,000 

รวม 9 1,758,000 2 1,543,000 2 1,543,000 2 1,543,000 15 6,387,000 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
- แผนงานเคหะและชุมชน   2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 2 3,350,000 8 13,400,000 
- แผนงานสาธารณสุข 2 150,000 - - - - - - 2 150,000 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1,230,000 - - - - - - 5 1,230,000 
แนวทางการพัฒนาที ่๒  การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬาใหเ้พียงพอ 
- แผนงานเคหะและชุมชน   2 2,225,000 1 2,050,000 1 2,050,000 1 2,050,000 5 8,375,000 

รวม 11 4,730,000 3 5,050,000 3 5,050,000 3 5,050,000 20 23,155,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 115,550 - - - - - - 1 115,550 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจดัการ 
- แผนงานบริหารทัว่ไป   21 658,5000 - - - - - - 21 658,5000 
- แผนงานเคหะและชุมชน   2 50,000 - - - - - - 2 50,000 

รวม 24 824,050 - - - - - - 24 824,050 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การจัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
- แผนงานเคหะและชุมชน   4 7,616,000 3 7,514,000 3 7,514,000 3 7,514,000 13 30,158,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน   1 560,000 1 560,000 1 560,000 1 560,000 4 2,240,000 

รวม 5 8,176,000 4 8,074,000 4 8,074,000 4 8,074,000 17 32,398,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
- แผนงานการศึกษา   2 45,000 - - - - - - 2 45,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่  รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 263,000 - - - - - - 5 263,000 

รวม 7 308,000 - - - - - - 7 308,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกจิ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 60,000 - - - - - - 2 60,000 

รวม 2 60,000 - - - - - - 2 60,000 
รวมท้ังสิ้น 70 16,396,050 9 14,667,000 9 14,667,000 9 14,667,000 97 60,397,050 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสูงวัย 
ไทยแลนด์ 4.0 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 
3. เพื่อให้การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ 
ปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
5. เพื่อเพิ่มความสามารถผู้รับบริการสูงอายุในการ
พึ่งพาตนเอง จากการสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน   
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม           
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการสูงอายุเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับบริการสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
7. เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุ และสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงวัย 
8. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ระหว่างกันในชุมชนอย่างกว้างขวาง 
9. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
10. เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ผู้สูงอายุในเขต   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 80 คน 

- 70,000 - - ผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์
ผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายสุามารถดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
ประจําปี 2562  

1. เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ผู้นําชุมชน 
ผู้นําสตรี ผู้นํากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร 
ครอบครัวในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
2. เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ผู้นําชุมชน 
ผู้นําสตรี ผู้นํากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร 
ครอบครัวในชุมชน รับรู้โทษทัณฑ์ และ
ความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราช 
บัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทําดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
3. เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา และสรา้งเครือ 
ข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที ่
4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 
5. เพื่อให้คนในชุมชนตําบลแก่งเส้ียนเกดิ
ความตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 50 คน 

- 70,000 - - ปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก ใน
ชุมชนตําบลแก่งเสีย้น 
ลดลง ร้อยละ 80 

สมาชิกครอบครัว
ตระหนักถึงความ 
สําคัญของสถาบัน
ครอบครัว เข้าใจ
หลักการดําเนินชีวิตที่   
เหมาะสมรู้เท่าทัน
และเฝ้าระวังปัญหา
ของครอบครัวที่อาจ
เกิดขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมศูนยย์ุติความ
รุนแรงในครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อให้บุคคลในครอบครวั ผู้นาํชุมชน ผูน้ํา
สตรี ผู้นาํกลุม่ต่างๆ อาสาสมัคร ครอบครวัใน
ชุมชน ได้มีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพระราช 
บัญญัติคุ้มครองผู้ถกูระทาํด้วยความรุนแรงใน
ครอบครวั พ.ศ. 2550 
2. เพื่อให้บุคคลในครอบครวั ผู้นาํชุมชน ผูน้ํา
สตรี ผู้นาํกลุม่ต่างๆ อาสาสมัคร ครอบครวัใน
ชุมชน รับรู้โทษทัณฑ ์และความคุ้มครองทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550  
3. เพื่อให้สังคมและชมุชนมีสว่นรว่มในการ
ป้องกันแก้ไขปญัหา และสรา้งเครือข่ายเฝา้ 
ระวังปญัหาในพื้นที ่
4. เพื่อสรา้งเครือข่ายในการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน
ความรุนแรงในครอบครัว 
5. เพื่อให้คนในชุมชนตําบลแก่งเสีย้นเกดิความ
ตระหนัก และร่วมกันเฝา้ระวังปอ้งกนั แก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้นําชุมชน  ผู้นําสตรี  
ผู้นํากลุม่ต่างๆ  อสม.  
อพม. กลุ่มสตรี  สมาชิก
ในครอบครัวทุกวัย ใน
เขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 20,000 
 

- - เกิดครอบครัวต้นแบบ 
ไม่ใช้ความรุนแรงเป็น
แบบ อย่างที่ดีให้กับ
ชุมชนและสังคม   
ร้อยละ 80 

บุคคลในครอบครัว 
ผู้นําชุมชน ผู้นําสตรี 
ผู้นํากลุม่ต่างๆ 
อาสาสมัครครอบครัว
ในชุมชน ได้รับรู้โทษ
ทัณฑ์ และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแก่ผู้ถูก 
กระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 มากขึ้น 

สํานักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  14 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน ประจําปี 2562 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ ทักษะความเป็นผู้นํา การ
ทํางานเป็นทีม การจดัเวที และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นกลุ่ม ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ต่อชุมชนและสังคม 
2. เพื่อเป็นการสง่เสริมการมีการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน
สร้างสัมพันธภาพอันดีในการพัฒนาชุมชน ให้มคีวามรัก สามัคค ีมี
จิตอาสาสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้สภาเด็กและเยาวชนมีเวทีสําหรับการ
เสวนาความก้าวหน้าในการทํางานของกลุ่ม และเป็นเวทีแห่งการ
แสวงหาแนวทางการทํางานของเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรภาคี
ทั้งในระดับพื้นที่ระดับอําเภอและระดับจงัหวดั 
4. เพื่อเป็นตัวอย่างในการประหยดัพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยปั่นจักรยานกันมากขึ้น   
5. เพื่อเป็นการสง่เสริมความสามัคคีในกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน
กับหน่วยงานต่างๆ   
6. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ให้กับสภาเดก็
และเยาวชน ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลแก่งเสีย้น 
7. เพื่อปลูกฝงัความมีระเบยีบวินัยให้กับแกนนําเด็กเยาวชนองคก์าร
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้นในการเห็นคุณคา่ เห็นความสําคญัของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิง่แวดล้อม 
8. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนฯ ไดเ้ป็นผู้นําในการเป็น
สื่อกลางใหค้วามรู้กับเด็กและเยาวชนในตาํบลแก่งเสีย้น  
9. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนตําบลแก่งเสี้ยน รวมถึงชมุชน
รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั และสามารถดาํรงชีวติอยู่ในสงัคม
อย่างมีความสขุ 
10. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทัง้ 6 
ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม ,2.หลักนิติธรรม,3. หลักความ
โปร่งใส ,4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ ,6. หลัก
ความคุ้มค่า 

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชน กลุ่มสตรี    
อสม. กลุ่มผูสู้งอายุ ผู้นํา
ชุมชนในตําบลแก่งเสี้ยน 
จํานวน 200 คน 

- 20,000 - - สภาเด็กและเยาวชน
สร้างสมัพันธภาพอัน
ดีในการในการมสี่วน
ร่วมพัฒนาชุมชน ให้
มีความรัก สามัคคี  มี
จิตอาสาสาธารณะ 
และมีคณุธรรม
จริยธรรม  
ร้อยละ 80 

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแก่งเสี้ยน รวมถึง
ชุมชนรูร้ักสามคัคี รู้
แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั 
สามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมี
ความสขุ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมกองทุน
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่ม
แกนนําในชุมชน 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทํา
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม ร่วมกัน 
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน 
4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้อง 
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน 
6. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์  จริยธรรม  และมีพฤติกรรมด้าน
ความรับผิดชอบตามวัย 
7. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้จัก
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีทักษะใน
การป้องกันตนเอง จากปัญหาสังคม 
8. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ท้ัง 6 ประการ คือ 1. หลัก
คุณธรรม , 2. หลักนิติธรรม,3. หลักความ
โปร่งใส, 4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลัก
ความรับผิดชอบ , 6. หลักความคุ้มค่า 

เด็กและเยาวชนตําบลแก่งเสี้ยน 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในตําบล 
แก่งเสี้ยน จํานวน  100 คน      

- 20,000 - - พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนให้เป็นกลุ่ม
แกนนําในชุมชน 
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิต รู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และมีทักษะใน
การป้องกันตนเองจาก              
ปัญหาสังคม 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเองของผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสให้มีระสิทธิภาพ   
๒. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ครอบครัวในชุมชนและสังคมโดยสร้างความ 
สัมพันธ์ ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน  
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการวม กลุ่มและ
เกิดกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน   
5. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. เพื่อสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของคน
ในครอบครัว  
7. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแนวทาง
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นตําบลสุขภาวะ 
8. สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนสามารถมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นแบ่งเบาภาระหน้าที่คนใน
ครอบครัว 
9. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล ทั้ง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม ,2. 
หลักนิติธรรม,3. หลักความโปร่งใส, 4. หลักความ
มีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ ,6. หลัก
ความคุ้มค่า 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุและผูด้้อย 
โอกาส หมู่ที่ 4,5,6,7  
ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด 
กาญจนบุรี และคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
จํานวน  40  คน     

- 30,000 - - ผู้พิการ ผูสู้งอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ตําบลแก่งเสี้ยนมี
ศักยภาพ สร้างความรู้ 
ทักษะ ในการพัฒนา                   
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสเกดิการ
รวมกลุม่และเกิด
กิจกรรมกลุ่มสตรีกับ
ผู้สูงอายุมีความต่อ 
เนื่องและยั่งยืน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่ม
สตร ี

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ 
ในการพัฒนาตนเองของเยาวชนและกลุ่มสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ   
๒. เพื่อพัฒนาและสรา้งความเช่ือมั่นให้เยาวชน
และกลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับครอบครัวในชุมชนและสังคมโดยสร้าง
ความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างคนในครอบครัวและ
ชุมชน  
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
และเกิดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีมี
ความต่อเน่ืองและยั่งยืน  
4. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. เพื่อสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของ
คนในครอบครัว  
6. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และ
แนวทางตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินตําบล
สุขภาวะ 
7. สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน
สามารถมีรายได้เพิ่มมากข้ึนแบ่งเบาภาระหน้าท่ี
คนในครอบครัว 
8. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ท้ัง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม 
,2. หลักนิติธรรม,3. หลักความโปร่งใส, 4. 
หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ 
,6. หลักความคุ้มค่า 

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
4,5,6,7  ตําบลแก่งเสี้ยน  
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบรุี   คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
จํานวน  40  คน     

- 30,000 - - เยาวชนและกลุ่มสตรี
สามารถสรา้งรายได้
ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชนสามารถมรีายได้
เพิ่มมากข้ึนแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีคนใน
ครอบครัว ร้อยละ 80 

เยาวชนและกลุ่มสตรี
ในชุมชนตําบล   
แก่งเสี้ยนมีศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ  
ในการพัฒนาตนเองให้
มีประสิทธิภาพ   

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
นําใจ ศีลธรรมนําชีวิต 

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข              
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ 
พนัก งานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน เกิดทักษะในการ
ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให้เกิดประโยชน์    
๔. เพื่อทําให้เด็กและเยาวชนของชาติ
ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอัน
เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตและ
ดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสติ
รู้ตัวตลอดเวลา 

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ
ในเขตตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน  4  หมู่บ้าน    

- 40,000 - - เด็กและเยาวชนในตําบล
แก่งเสี้ยน ตระหนักใน
ค่านิยมด้านคุณธรรม                   
จริยธรรม สามารถนําไป
ประพฤติปฏบิัติในชีวิต 
ประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับ
ส่งเสริมและพัฒนาให้
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและเจ้าหนา้ที่                  
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทํางาน  เกิด
ทักษะในการทํางาน
อย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการ                  
ทํางานให้เกิด
ประโยชน์    

สํานักปลดั 

    
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  19 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน 
รวมใจปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนและ เยาวชนได้เห็น
ความสําคัญของการรักษาสิ่งแลดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  
2. เพื่อเป็นตัวอย่างในการประหยดัพลังงานและเป็นการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนสนใจการรักษา สิ่งแวดล้อมมากขึ้น   
3. เพื่อเป็นการสง่เสริมความสามคัคีในกลุ่มชมรมและ
หน่วยงานต่างๆ   
4. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้ ดา้นการปลูกจิต 
สํานึกรักธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
5. เพื่อปลูกฝงัความมีระเบยีบวินัย มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 
6. เพื่อสร้างความสามัคคแีละสัมพันธภาพอันดีของชุมชน
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลแก่งเสีย้น  
7. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ไดเ้ล่นกีฬาไม่
พึ่งพาสิง่เสพติด  
8. เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนสนใจการรักษา 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
9. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในชุมชน 
10. เพื่อให้ผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต,เจ้าหน้าที,่อสม,
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นําชุมชน,เยาวชน ตลอดจน  ประชาชน
ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
11. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
12. เพื่อให้ผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต,เจ้าหน้าที,่อสม,
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นําชุมชน,เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกถงึความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิง่ 
13. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้ง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม , 2. หลักนิติธรรม
,3. หลักความโปร่งใส, 4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลัก
ความรับผดิชอบ , 6. หลักความคุ้มค่า  

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต.,
เจ้าหน้าท่ี, อสม., ผู้ใหญ่บา้น
,ผู้นําชุมชน, เด็ก เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน  200  คน   

- 50,000 - - บริหาร,สมาชิกสภาอบต
,เจ้าหน้าท่ี,อสม,ผู้ใหญ่ 
บ้าน,ผู้นําชุมชน,เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนได้
เห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย และเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
อบต,เจ้าหน้าท่ี,อสม,
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นําชุมชน
,เยาวชน ตลอดจน         
ประชาชนไดเ้รียนรู้
การประหยัดพลังงาน
และการรักษา 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น   

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพตดิ ประจําปี 2562 

๑ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกหมูบ่้าน/ชุมชน  
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออก
กําลังกาย  เพื่อเสริมสร้างพลานามัยใหส้มบูรณ์
แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒ เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนตําบลแกง่เสี้ยนได้มี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชน
เป็นการเสรมิ สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
๓ เพื่อสร้างรั้วป้องกันมิใหเ้ด็กและเยาวชน  
ประชาชน ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด     
๔ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึนภายใน
หมู่บ้าน 
5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และ
ความสนุกสนานให้เกิดกบัพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ตําบลแก่งเสี้ยน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 
6 เพื่อสง่เสริมให้ประชาชน ได้ทํากิจกรรมเล่นกีฬา 
และประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม
ส่วนรวม ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
7 เพื่อสง่เสริมให้เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง 
เบื้องต้นได ้
8 เพื่อสง่เสริมให้ชุมชนรูร้ักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
9 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัย
กีฬาเป็นเครื่องมืออันสําคัญเพือ่เพิม่ความสามัคคีใน
ชุมชน 
10 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปญัหายาเสพติด 
11 เพื่อใหผู้้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., เจ้าหน้าที,่ 
อสม. , ผู้สูงอายุ , ผู้ใหญบ่้าน , ผู้นําชุมชน , เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต.,
เจ้าหน้าท่ี, อสม., ผู้ใหญ่บา้น
,ผู้นําชุมชน, เด็ก เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ใน
เขตองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน  200  คน   

- 90,000 - - ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมในการทํา
กิจกรรมเล่นกีฬา  
ร้อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน   
ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์โดยการเล่น
กีฬาออกกําลังกาย  
เสรมิสร้างพลานามยั
ให้สมบูรณ์แข็งแรงมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน   
ประจําปี ๒๕62 

๑  เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดยการเล่น
กีฬา ออกกําลังกาย เพื่อเสรมิ 
สร้างพลานามัยใหส้มบูรณ์
แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 
3  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะใน
การส่งเสริมกีฬาอันจะก่อให้ 
เกิดการพัฒนาการกีฬาอย่างมี
เสถียรภาพและมั่นคง 

เด็ก เยาวชน ผู้นําชุมชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน  1,500  คน   

- 20,000 - - เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่น
กีฬาออกกําลังกาย  
มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง   
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไมไ่ป
มั่วสุมกับอบายมุขและ
สิ่งเสพตดิ ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนได้มี
กิจกรรมเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตดีแก่เด็ก
และเยาวชน เพื่อเป็น
พลังสําคัญในการ 
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่2  ส่งเสรมิความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
อปพร. ผูไ้ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล   
ตามระเบียบกฎหมาย  เช่น  
ค่าตอบแทน อปพร.  เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 

อปพร. ผู้ได้รับอนุมตัิให้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล   
ตามระเบียบกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 40,000 - - อปพร. ผู้ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล   
ตามระเบียบกฎหมาย   
ได้รับเงินค่าตอบแทน  
ตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการ 
ท่ีดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน รุ่นท่ี 2  
ประจําปี 2562    

1. เพื่อให้หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนทีจ่ัดตั้ง มีอาสาสมัครที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกนัและ
บรรเทาอนัตราย หรือลดความเสียหาย
อันเกิดจากสาธารณภัย การอพยพ
ประชาชนสําหรับเป็นกําลังเสริมของ
เจ้าหน้าที่และสนับสนนุการดําเนนิงาน
หน่วยงานของรฐัเพิม่ขึ้น  
2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือนที่จัดตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือทางราชการไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ  

ประชาชนในเขตพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  25  คน   

- 150,000 - - อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันภัยและบรรเทา
ภัย อันเกิดจากเหต ุ
สาธารณภัย ร้อยละ 80 

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   
ที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและ
ช่วยเหลือหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการคดัแยกขยะ พิทักษ์
ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจําปี 2562 

๑ เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
กับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษาตลาดสด ฯลฯ 
๒ เพื่อให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการ
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป 
เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 
๓ เพื่อให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนําร่อง ในการคัด
แยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการ
ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
๔ เพื่อให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่
ต้องนําไปกําจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ 
ปริมาณขยะทีเ่กิดข้ึนหลังจากเร่ิมดําเนินโครงการ  
5 ชุมชนในตําบลแก่งเสี้ยนสะอาดและน่าอยู่มาก
ข้ึน ทําให้มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 
6 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในเร่ืองของการ 
มีจิตสํานึกที่ดีในเร่ืองของการท้ิงขยะ  
7 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล ท้ัง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม , 2. 
หลักนิติธรรม,3. หลักความโปร่งใส, 4. หลักความ
มีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ , 6. หลัก
ความคุ้มค่า 

นักเรียน อาสาสมัครแกนนํา
ครอบครัวชุมชน ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน  

- 20,000 - - ประชาชนมีความรู้ และ
ทักษะ สามารถคดัแยก
และจัดการขยะแต่ละ
ประเภทได้อยา่ง      
เหมาะสม ร้อยละ 80 

ชุมชนตําบลแก่งเสีย้น
มีจิตสาํนึกท่ีดีขึ้น
เกี่ยวกับการทิ้งขยะ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจติสาํนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณคา่ และมสี่วนร่วมในการเฝา้ระวัง  
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการคลองสวยน้ําใส 
ประจําปีงบประมาณ  
2562 

เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลอง  
และแม่น้ําในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน  30  คน 

- 20,000 - - ลําคลอง และแม่น้ํา
ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ไดร้ับ
ฟื้นฟูคุณภาพนํ้า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ําในชุมชน 

กองช่าง 

16 โครงการส่งเสริมความรู ้
การใช้น้ําอย่างประหยดั 

เพื่อสร้างความตระหนักในการ 
ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน  30  คน 

- 15,000 - - กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหาร
จัดการน้ํามากขึ้น 
ร้อยละ 50 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการ
ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาระบบบาํบดัน้ําเสยี และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการฟื้นฟูและบําบัด 
น้ําเสียในครัวเรือน 

เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชน ได้เห็นความสําคัญ
ของการฟื้นฟูและบําบัดน้ําเสีย
ในครัวเรือน  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน  30  คน 

- 15,000 - - ลดมลภาวะทาง
อากาศที่ส่งกลิ่น
เหม็นในชุมชน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบําบัดน้ําเสีย 
ในครัวเรือน และมี
คุณภาพชีวิตทีด ี

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาด้านการเกษตร 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมกีารนํา
แนวทางการทําเกษตรทางเลือกใหม่ๆ 
มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืนของตําบลแก่งเส้ียน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกบัการาํ
การเกษตรทางเลือกใหม่ๆ  
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจและกระแส
สนับสนุนเกี่ยวกบัการทาํเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม ่
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการ
พัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการทําเกษตรต่างๆ และสร้าง
ผู้นําที่จะเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนเกษตรจํานวนมากขึ้น 

กลุ่มเกษตรกร  ผู้นาํชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน  40  คน 

- 10,725 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดกระบวนการ
เรียนรูเ้รื่องเกี่ยวกับ
การําการเกษตร
ทางเลือกใหม่ๆ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
การนําแนวทางการ
ทําเกษตรทางเลือก
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืนของ
ตําบลแก่งเสียน 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ประจําปี 2562 

๑. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเน่ืองจาก
โรคพิษสุนัขบ้าของราษฎรในพื้นท่ี 
2. เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว ท้ังประเภท
จรจัดและมีเจ้าของให้เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีมีคุณภาพ     
และปริมาณท่ีเหมาะสม 
๓. เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและ
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
4. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 
5. เพื่อเร่งรัดสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขต องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยนให้     
เป็นพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
6. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม     
โรคพิษสุนัขบ้า มีความรับผิดชอบเลี้ยงสัตว์ตาม
กฎหมาย รักสัตว์ให้ถูกวิธี และครอบครอง     
สัตว์เลี้ยงในจํานวนท่ีพอจะเลี้ยงดูได้ 
7. เพื่อสํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว ทํา
หมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ 
8. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ท้ัง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม 
,2. หลักนิติธรรม,3. หลักความโปร่งใส, 4. 
หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ ,      
6. หลักความคุ้มค่า 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน   

- 35,000 - - อัตราการเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของราษฎรใน
พื้นที่ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการสํารวจข้อมลูจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนตาม
โครงการปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ประจําปี 2562 

๑. เพื่อลดอัตราเสีย่งต่อการเสยีชีวติเน่ืองจากโรคพษิสุนัข
บ้าของราษฎรในพื้นที ่
2. เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว ทั้งประเภทจรจดัและ
มีเจ้าของให้เป็นสตัว์เลีย้งที่มีคุณภาพ และปริมาณท่ี
เหมาะสม 
๓. เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพษิสุนัขบา้และมีชีวติ
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
4. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5  เพื่อเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้นให้เป็นพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า  
6. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนตระหนัก
ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า มี
ความรับผดิชอบเลีย้งสัตวต์ามกฎหมาย รักสตัว์ให้ถูกวิธี 
และครอบครองสัตวเ์ลี้ยงในจํานวนที่พอจะเลี้ยงดูได ้
7. เพื่อสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทําหมันสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของ 
8. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคพษิสุนัขบ้า ลด
อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนทีถู่กสุนัขกัดในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น             
9. เพื่อให้ประชาชนตําบลแก่งเสี้ยนมีความตระหนักมาก
ขึ้นในการนําสัตว์มาเลีย้ง            
10. เพื่อให้การดําเนินงานดา้นการสาธารณสขุบรรลุ
วัตถุประสงคต์ามแผนพฒันาฯที่กําหนดไว ้
11. เพื่อให้มีฐานข้อมูลการขึ้นจํานวนทะเบียนสตัว ์
12. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้ง 6 ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม ,2. หลักนิติธรรม,3. 
หลักความโปร่งใส, 4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลัก
ความรับผดิชอบ , 6. หลักความคุ้มค่า 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน   

- 20,000 - - อัตราการเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของราษฎรใน
พื้นที่ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็ง
ของผู้สูงอายุและเครือข่าย 
ประจําปี 2561 

๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 70 
๓ เพื่อให้การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง  
5 เพื่อเพิ่มความสามารถผู้รับบริการสูงอายุใน
การพึ่งพาตนเอง จากการสร้างสุขภาวะที่ดี 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
6. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
7. เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุ และสร้าง
ความตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงวัย 
8. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ระหว่างกันในชุมชนอย่างกว้างขวาง 
9. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
10. เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง  

ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน  112  คน 

98,000 - - - ผู้สูงอายุในตําบล
แก่งเสี้ยนผ่านเกณฑ์
ผู้สูงอายุท่ีพึง
ประสงค์  
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในตําบล
แก่งเสี้ยนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับ
บริการสุขภาวะที่ดี 
ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน               
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการประชาสมัพันธ์และ
รับลงทะเบยีนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑ เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการ
ของประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ในการเข้าถึงบรกิารของ
หน่วยงาน ทําให้สนองความตอ้งการ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างเต็มที ่
๒ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงงานบริการ
ของรฐั เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของ
องค์การบริหารสว่นตําบลแก่งเสี้ยน 
๓ เพื่อทราบถึงความตอ้งการของ
ประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและ
สามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดได ้
๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ  
ในการให้บรกิารของภาครัฐ 
5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ใน
ตําบลแก่งเสี้ยน ทีช่่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
สามารถลงทะเบียนที่บ้านได้สะดวก 
สบายมากขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิ์ลงทะเบยีนรับเบีย้ยัง
ชีพ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน   

- 7,500 - - ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับบริการทีด่ี  สะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

เกิดความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจอันดีและ
ความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล         
แก่งเสี้ยนกับ
ประชาชน 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การปลกูฝังจิตสํานึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจําปี 2562 

๑ เพื่อดําเนินการตามประกาศของกรมสง่เสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ 
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบั 
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวกับในการใหบ้ริการประชาชน 
๓ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน  โดยปิด 
ประกาศไว้  ณ  สถานที่กลาง หรอื เว็บไซต์ของ
สถานที่กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและ
สามารถสืบค้นข้อมลูต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
๔ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล ปญัหา
ความต้องการของประชาชน  เพื่อประสานแจ้ง 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ หรอืประสานหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือประชาชน 
5 เพื่อเป็นสถานที่กลางในการประชาสมัพันธ์ผลการ
ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม และปิดประกาศ
รายช่ือประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลอืจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี    
จํานวน  14  แห่ง   

- 40,000 - - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอ
เมืองกาญจนบุรีและ
ประชาชนไดร้ับการ
อํานวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วย 
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ร้อยละ 100 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอ 
เมืองกาญจนบุรี 
สามารถดําเนินงาน
ตามประกาศของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62        

๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.
แก่งเสี้ยนให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิม่
สมรรถนะและพฒันาระบบราชการ
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
๒ เพื่อเพิม่ความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของบุคลากรในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เหมาะสมทันเหตกุารณ์ใน
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน 
3 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
๔ สร้างเครือข่ายประสานความ 
สัมพันธก์ับองคก์รอื่น เป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดและวธิีการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต., 
ข้าราชการ, พนักงานจ้าง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน  33  คน 

- 43,550 - - บุคลากรของ อบต. 
แก่งเสี้ยน สามารถนํา
องค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

บุคลากรของ อบต.
แก่งเสี้ยน มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติ 
งานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบ
ราชการ โดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้าน 
มืองที่ดี เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากร  
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาจิตสํานึกดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุ่คลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤตกิรรมในเชิง
สร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทํา
ความดี รู้จักการให้การเสียสละ 
และมุ่งปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
นําไปพัฒนาคุณภาพชวีิต และปรับ
ใช้ในการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์
3 เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และสามารถประสาน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะ
นํามาซ่ึงประโยชน์สุขของประชาชน 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต., 
ข้าราชการ, พนักงานจ้าง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน  33  คน 

- 13,160 - - คณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่ง
เสี้ยน  นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ปรับใช้ในการทํางาน
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

คณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน  เกิดความ
สามัคคีปรองดอง  
ความร่วมมือร่วมใจ
เป็นอันหนึ่งอันเดียว 
กัน และสามารถ
ประสานประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานให้
บรรลเุป้าหมายของ
หน่วยงาน อันนํามาซึ่ง
ประโยชนส์ุขของ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  34 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการอบรม แนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ สําหรับผูบ้ริหารและ
ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ
ถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติ 
งานที่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานภาครัฐ 
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารสัญญาที่พบบ่อย 
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การดําเนิน งานพัสด ุ
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นํา
ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต., 
ข้าราชการ, พนักงานจ้าง 
ตัวแทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง 
กับงานพัสดุ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน  40  คน 

- 100,000 - - คณะผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต., ข้าราชการ, 
พนักงานจ้าง ตัวแทน
ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องกับ 
งานพัสดุ ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน นําความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

อบต.แก่งสี้ยน มกีาร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อัน
นํามาซึ่งประโยชน์สุข
ของประชาชน 

กองคลัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 28,506 
 

- - ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งสี้ยน มกีาร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อัน
นํามาซึ่งประโยชน์สุข
ของประชาชน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  36 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานท่ัวไป 

เพื่อให้การดําเนินงานบริหาร
จัดการทั่วไปของ อบต.แก่งเสี้ยน 
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 90,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

29 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน 

เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน  
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

30 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เพื่อให้การดําเนินงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

31 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิชาการสาธารณสุข 

เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
สาธารณสุข เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

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

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุด 
ราชการ ฯลฯ  ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนตําบล   
ที่ได้รับอนุมตัิให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือนหยุดราชการ  
ตามระเบียบกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 10,000 - - พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏบิัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรอืน
หยุดราชการ  ตามระเบียบ
กฎหมาย ได้รับเงินค่า ตอบ
แทน ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 

33 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้

เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้บริการประชาชน 
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองคลัง 
 

34 ค่าจัดทําป้ายประชาสมัพันธ์
การชําระภาษ ี

เพื่อประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  
สําหรับบริการประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี   

ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษ ี
จํานวน 1 โครงการ 

- 20,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

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

 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ี
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของครูและผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปงีบประมาณ 

- 10,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

36 ค่าวัสดสุํานักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน 
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด
อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุสาํนักงานของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ในสังกัดอบต.แก่งเสีย้น 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 10,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 วัสดุคอมพิวเตอร์   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.
แก่งเสี้ยน  

วัสดุคอมพิวเตอร์ ของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ในสังกัดอบต.แก่งเสีย้น 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 10,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

38 ค่าไฟฟ้า   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
สํานักงาน/ที่สาธารณะ ทีอ่ยู่ใน 
ความดูแลรับผิดชอบของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.
แก่งเสี้ยน  

ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ที่
สาธารณะ ทีอ่ยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 60,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

39 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน  

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(รถกระเช้าไฟฟ้า)   
    

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ปฎิบัติหน้าทีข่ับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถกระเช้าไฟฟา้) สาํหรับงาน 
การซ่อมบํารุงงานไฟฟ้าหรือติดต้ังไฟ
ระดับต่างๆ งานยกวัสดุหรือสิ่งของ
เพื่อเคลื่อนย้าย งานตัดกิ่งไม้ 
ปรับภูมทิัศน์ หรือสิ่งของที่สูงและ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภยัในที่สูง 
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตําแหน่ง  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 
จํานวน  1  คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

41 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
       

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ โคมไฟสาธารณะ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  ดแูลระบบไฟฟา้และ
เครื่องมือใช้ในสํานักงาน อาคาร
สถานที่ที่ชํารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใหพ้ร้อมใช้งาน
ได้ทันที และปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตําแหน่ง  ช่างไฟฟ้า 
จํานวน  1  คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

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

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ค่าวัสดไุฟฟ้าวิทยุ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าวิทยุ 
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุไฟฟ้าวิทยุของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 100,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

43 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น  สําหรับการ
ปฏิบัติงานของ อบต.แก่งเสี้ยน  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

44 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า  หมู่ที่ 7  บ้านท่า
ดินสอพอง  และไฟฟ้าในที่
สาธารณะที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ฯลฯ        

ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 7  บ้านท่า
ดินสอพอง และไฟฟ้าในที่
สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 450,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

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

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงบริการต่างๆ  ดังนี้ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าจา้งเหมากําจัดขยะมูล
ฝอย  ค่าจ้างเหมารักษาความ
สะอาดถนนและทางเท้าและเก็บขน
ขยะมูลฝอย  ค่าจ้างเหมาการ
จัดการป้องกันการแพรก่ระจายของ
ขยะติดเชื้อ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
หรือค่าจ้างเหมาบรกิารอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน  1  ปี 

- 60,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี 
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

46 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าในที่
สาธารณะ หรืออาคารสถานท่ี
กําจัดขยะ บรเิวณเชิงเขาทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  ฯลฯ       

ค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ หรือ
อาคาร สถานท่ีกําจดัขยะ
บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ที่อยู่
ในความดูแลรับผดิชอบ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  ฯลฯ 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 50,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี 
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  43 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 เงินเดือนพนักงาน   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือน 
รวมถึงการเบิกเงินตามสิทธิท่ีได้รับ
ตามกฎหมาย ตามกรอบแผนอัตรา 
กําลัง 3 ปี  และตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองช่าง ,  
นายช่างโยธา  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 2 คน 

- 615,720 - - ผู้อํานวยการกองช่าง , นาย
ช่างโยธา ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
ได้รับเงินเดือนพนักงาน  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

48 เงินประจําตําแหน่ง   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิท่ีได้รับ
ตามกฎหมาย ตามกรอบแผนอัตรา 
กําลัง 3 ปี  และตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 42,000 - - ผู้อํานวยการกองช่าง ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

49 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย 
และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
และตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา     
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 คน 

- 181,560 - - พนักงานจ้าง  ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนตําบลทีไ่ด้ 
รับอนุมัติให้ปฏบิัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ 
หรือนหยุดราชการ   
ตามระเบียบกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 10,000 - - พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอก
เวลาราชการปกติ หรือนหยุด
ราชการ  ตามระเบียบ
กฎหมาย ได้รับเงินค่าตอบ 
แทน ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

51 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตามสิทธิท่ีได้รับตาม
กฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิที่ได้รบัตามกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 78,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิที่ได้รบัตามกฎหมาย 
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

52 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนตําบล   
ตามสิทธิท่ีได้รับตามกฎหมาย    

พนักงานส่วนตําบล  ตาม
สิทธิที่ได้รบัตามกฎหมาย   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิท่ี
ได้รับตามกฎหมาย   ได้รับเงิน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 งานจ้างเหมาบริการ  
บุคคลธรรมดา 
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 
ธุรการ        

เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงาน 
สารบรรณ ของ อบต.แก่งเสี้ยน มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

54 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ  ดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผย แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดตั้งไฟฟ้า   
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตั้งโทรศัพท์  
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 100,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพั  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ี
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม 
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
ฯลฯ     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 40,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

56 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 30,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 ค่าวัสดสุํานักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน 
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  

วัสดุสาํนักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

58 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง 
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  

วัสดุก่อสร้างของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 3,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

59 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 
สําหรับการปฏิบตัิงาน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

วัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
 

60 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน  เช่น ถนนลูกรัง ฯลฯ  ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน ให้สามารถใช้งานได้
ตาม ปกติ   

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 200,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ของ อบต.แก่งเสี้ยน   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 - - อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายลัก  แสนเทศ  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายลัก  แสนเทศ  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 340 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย  
จํานวน 1 แห่ง 

168,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน จ.ส.อ.เพชรนวล  
เล่ห์บญุ  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน 
จ.ส.อ.เพชรนวล  เล่ห์บญุ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและราย ละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน  
1 ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

249,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยวัดเนินพระงาม   
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยวัดเนินพระงาม  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 
ตารางเมตร ตามแบบรปู
และราย ละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

328,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ําขุนไกร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ําขุนไกร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 160 เมตร และ
พื้นที่รวมอีก 110 ตาราง
เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
430 ตารางเมตร พร้อม
ย้ายเสาไฟฟ้า จํานวน 2 ต้น 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย  
จํานวน 1 แห่ง 

236,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยนายณรงค์  น้อยวิจิตร   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยนาย
ณรงค์  น้อยวิจิตร   หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 6 ท่อน ตามแบบรูป
และรายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

253,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเข็มทอง   
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอยเข็มทอง 
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

178,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์   
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยพงษ์ศักดิ์   
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

417,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเซียมศิร ิ
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยพงษ์ศักดิ์   
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชน 
ให้สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

436,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายใบ 
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยบ้านนายใบ 
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

500,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนางสาว 
บุณยนุช  รอดสิน 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยบ้านนางสาว 
บุณยนุช  รอดสิน  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

245,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายลําพอง  ดอนขันไพร  
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยบ้านนาย
ลําพอง  ดอนขันไพร  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

156,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต   
บริเวณซอยสํานักสงฆ์พุทธ
พรหมปัญโญ  หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทค์อนกรีต บริเวณซอย
สํานักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทค์อนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
พื้นที่ถนนลาดยางพารา 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

500,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต   
บริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร  
หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทค์อนกรีต บริเวณซอย
วัดเขาเทพนิมิตร หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทค์อนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
พื้นที่ถนนลาดยางพารา 
ไม่น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จํานวน 6 ท่อน  ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย  จํานวน 1 แห่ง 

492,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
บริเวณซอยบ้านพวงมาลยั   
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง  บรเิวณ
ซอยบ้านพวงมาลัย  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
335 ลูกบาศกเ์มตร  ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 แห่ง 

80,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
บริเวณซอยบ้านภูร่ะหงษ์   
หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง  บรเิวณ
ซอยบ้านภู่ระหงษ์   หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา ๐.30 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
96 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 แห่ง 

80,500 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 โครงการเจาะบ่อบาดาล   
บริเวณซอยบ้านนายราเชน  
ยอดแก้ว  หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล  บรเิวณซอย
บ้านนายราเชน  ยอดแก้ว   
หมู่ที ่4  บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  สาํหรับประชาชน
ได้มีน้ําอุปโภค บรโิภค และทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø   
4 น้ิว (ท่อ PVC ช้ัน 13.5 
มอก.17-2532) ลึก 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ําใช้ในเกณฑด์ี ปริมาณ
น้ําไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จํานวน 1 แห่ง 

190,500 - - - ประชาชนมีน้ําอุปโภค 
บริโภค และทําการ 
เกษตรอย่างพอเพียง 
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร  
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา 
ขุนไกร หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับใช้งานรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ครูและเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา 
ขุนไกร  

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่สําหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้งานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 แห่ง 

85,000 - - - ครูและเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา 
ขุนไกร มีความปลอดภัย
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

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

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยหนองจอก  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  บริเวณซอย 
หนองจอก  หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน
สําหรับประชาชนให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร  หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 เมตร จํานวน 8 ท่อน 
และหูช้างคอนกรีตเสริม
เหล็กรบัน้ํา  ตามแบบรูป
และรายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

450,000 - - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
ครอบครัวองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  บริเวณ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
ครอบครัวองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน บรเิวณ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน
สําหรับประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในลักษณะบรูณา
การจากทุกภาคส่วนในสังคม 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 8 เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยรวม 56,000 
ตารางเมตร ตามแบบรปู
และรายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 1 
ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

300,000 - - - ประชาชน ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความสะดวกใน
การมาใช้บริการ
ประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในลักษณะ
บูรณาการจากทุกภาค
ส่วนในสังคม 

มีศูนย์พัฒนา
ครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน ที่ได้
มาตรฐานในการ
ให้บริการประชาชน 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 โครงการธนาคารน้ําใตด้ิน 
บริเวณ  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ธนาคารน้ําใต้ดิน บริเวณ  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน สําหรับแกไ้ขปัญหา
น้ําท่วมขัง  แก้ปัญหาพื้นที่แห้ง
แล้ง และลดปรมิาณน้าํเสยีใน
ชุมชน  

ธนาคารน้ําใต้ดิน ตามแบบรูป
และรายละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน  2  แห่ง 

- 16,000 - - ปัญหาน้ําท่วมขัง  
ปัญหาพื้นท่ีแห้ง
แล้ง และปรมิาณน้ํา
เสียในชุมชน ลดลง
ร้อยละ 80 

ชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาในการ
บริหารจดัการน้ําได้
อย่างยั่งยืน ช่วยให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณ ภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการหนูน้อยสมวัย 
สร้างสายใยรักครอบครัว 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของเดก็ปฐมวัย
ได้เรียนรูน้อกสถานทีจ่ากสภาพแวดล้อม
ของจริง 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยรูจ้ักรัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝัง
คุณธรรม จริธรรม 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองง หรือ
บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการให้
ความรูแ้กเด็หปฐมวัย 
4. เพื่อให้เดก็ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
องค์การบริหารสว่นตําบลแก่งเสี้ยนได้
เรียนรูอ้ย่างมีความสุขเพราะมีผู้ปกครอง
คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างเด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว มีทกัษะการสังเกต และรกัการ
เรียนรู ้
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเชื่อมโยงความรู้
และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวัน 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง   
จํานวน  148  คน 

- 73,820 - - เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
มากขึ้น ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ทักษะการเรยีนรู้ 
ทักษะการสังเกต 
สนใจการเรียนรูส้ิ่ง
รอบตัว และนําผล
การเรยีนรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

83 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
ประจําปี 2562 

๑ เพื่อให้การบรหิารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  
แก่งเสี้ยนมรีะบบและต่อเนื่อง  
๒ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว้  
๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา 

ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ช่วยดูแลเด็ก 
และเด็กเล็ก   
จํานวน  71  คน 

- 5,000 - - ผู้บริหาร ครผูู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้เรยีนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
ร้อยละ 80 

สถานศึกษามีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาฯ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

84 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 87 พรรษา  
12 สิงหาคม 2562 

1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษาครบ 87 ปี                                      
2 เพื่อจัดกจิกรรมพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9                                
3 เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เผยแผ่พระคุณและ
บทบาทหน้าทีข่องแม่ที่มีต่อครอบครัว  
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดง
ความเคารพ กตัญญู ตอ่มารดาผู้มี
พระคุณ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าท่ี  ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู้นําชุมชน  ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน จํานวน 100 คน 

- 84,000 - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความ
เคารพ กตัญญู ต่อ
มารดาผู้มีพระคณุ
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกคนเกิด
จิตสํานึก และระลึก
ถึงพระมหากรณุา  
ธิคุณ ในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 
87 พรรษา 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนม 
พรรษา 67 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2562  

1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว         
2 เพื่อให้เดก็ เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การ
บรหิารส่วนตําบลแกง่เสี้ยน ได้แสดงความกตัญญู กตเวที 
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรกัภักดี ถวายเป็นราชสกัการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                 
3 เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
4 เพื่อสร้างเสถียรภาพในทกุมิติ ทั้งด้านการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข       
5 เพื่อเสริมสร้างใหพ้ี่น้องประชาชนในตําบลแก่งเสี้ยน 
ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของความสามัคคีต่อ
ประเทศชาติ                             
 6 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วมของประชาชน                             
7 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของ
ชุมชน                  
 8 เพื่ออนุรักษ์และสบืทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย             
9 เพื่อเป็นการแสดงความสมานฉันท์ของประชาชนใน
การร่วมแรงร่วมใจในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวในวาระอันเป็นมหามงคล                                                
10 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 
11 เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้รัก
สามัคคี  ทําให้สังคมสมานฉันท์ เข้มแข็ง 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าท่ี  ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู้นําชุมชน  ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน 100 คน 

- 150,000 - - ประชาชนทุกภาค
ส่วนไดร้่วมแสดง
ความจงรักภักดี 
ถวายเป็นพระราช
สักการะและน้อม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
ร้อยละ 100 

เกิดเสถียรภาพในทุก
มิติทั้งด้านการเมือง 
ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไปสู ่
การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

สํานักปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 
2561 

๑ เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
2 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเช่ือมั่น 
3 เพื่อสร้างเสถียรภาพในทุกมิติท้ังด้านการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไปสู่
การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4 เพื่อรณรงค์ให้สังคม ได้รวมพลังเป็นหน่ึงเดียว 
กัน ไม่แบ่งฝ่าย แบ่งสี ต่อกัน 
5 เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในตําบล  
แก่งเสี้ยนได้ตระหนักเห็นความสําคัญของความ
สามัคคีต่อประเทศชาติ 
6 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7 เพื่อเป็นการสร้างสามัคคีและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
8 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 
9 เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  โดยร่วม
แรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม 
10 เพื่อให้ทราบถึงบุญคุณของแม่นํ้า ลําคลอง  
ท่ีให้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไป 
11 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถ่ิน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าท่ี  ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู้นําชุมชน  ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน 300 คน 

- 100,000 - - ราษฎรในพื้นที่มี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างสรรค์ และเกดิ
ความรักสามัคคี
มากขึ้น  
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกภาค
ส่วนไดม้ีส่วนร่วมใน
การสร้างสามัคคีและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 โครงการสงกรานต์
สมานฉันท์สาํราญสุข  
ประจําปี 2562 

1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลแก่งเสี้ยนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
2 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความสํานึกในการ
แสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ 
3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความ
สนุกสนานให้เกิดกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตําบลแก่งเสี้ยน  
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 
4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ทํากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และ
ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม สร้าง
ความปรองดองมากยิ่งขึ้น 
5  เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง 
6  เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยและเป็นการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณีของชาติ 
7  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทสูงวัยอย่างมีพลัง 
8 เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
9 เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในตําบลแก่งเสี้ยน ได้
ตระหนักเห็นความสําคัญและให้การดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
ครอบครัว 
10 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงที่    สามารถทําคุณ
ความดีและทําประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมีคุณค่าและเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
11 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
12 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมการแสดงตลอดจน
การละเล่นของไทย 
13 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 
ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม ,2. หลักนิติธรรม,3. หลักความ
โปร่งใส, 4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ ,6. 
หลักความคุ้มค่า 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน 300 คน 

- 80,000 - - ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมสงกรานต์
ร่วมกัน  และ
ประชาชนทุกภาค
ส่วนไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่วนรวม        
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
สร้างความ
ปรองดองให้มาก
ยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
ร้อยละ 80 

ประชาชนทุกคนมี
การเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
และความสนุกสนาน
ให้เกิดกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแก่งเสี้ยน ทํา
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

สํานักปลดั 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  76 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํร ิ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน สําหรับขับเคลื่อน
โครงการพระราช ดําริด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นท่ี เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม 
การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน จํานวน 20,000 บาท 
(2) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 
จํานวน 20,000 บาท 
 (3) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 6  บ้านตรอก
มะตูม จํานวน 20,000 บาท 
(4) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอ
พอง จํานวน 20,000 บาท            

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 80,๐๐๐ 
  

- - ชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้าน 
สาธารณสุข 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักปลดั อําเภอเมือง
กาญจนบุร ี
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด 
(Potential Demand) 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อให้ประชาชน องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ 
ได้มีการผนึกกําลังและระดม
สรรพกําลังในการป้องกัน 
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ยาเสพติดอยา่งใกล้ชิด 
2. ลดผู้เสพรายใหม่ ลด 
Demand 
3. เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง 
4. สนองตอบนโยบาย
รัฐบาลเกี่ยวกบัยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
อําเภอเมือง
กาญจนบุร ี
จํานวน 1 โครงการ 

- 20,๐๐๐ 
  

- - สามารถนําเข้าสู่
หมู่บ้านสีขาวปลอด
ผู้เสพ/ผู้คา้ยาเสพ
ติด ร้อยละ 100 

ลดปัญหา
อาชญากรรม เป็น
พื้นที่เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและของ
ประเทศชาต ิ

สํานักปลดั อําเภอเมือง
กาญจนบุร ี
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

90 โครงการหมู่บ้านสีขาว
อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อเป็นการ Re X-Ray 
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ในหมู่บ้าน 
/ชุมชน/สถานศึกษ/และ
สถานประกอบการ เพือ
นําเข้าสู่หมู่บ้านสขีาวปลอด
ผู้เสพ/ผู้ค้า 100 %  
2. เพื่อลดปัญหาผู้เสพยา
เสพติดตามแหล่งมั่วสุมต่างๆ 
3. เพื่อให้ผู้ที่หลงผิดไปใช้ 
หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. เพือลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 
5. สร้างความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของ
ประเทศชาติ 

หมู่บ้านในเขต
อําเภอเมือง
กาญจนบุร ี
จํานวน 1 โครงการ 
 

- 5,๐๐๐ 
  

- - ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/สถาน 
ศึกษาและสถาน
ประกอบการให้
ปลอดยาเสพตดิ
ร้อยละ 100  

ลดปัญหา
อาชญากรรม เป็น
พื้นที่เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและของ
ประเทศชาต ิ

สํานักปลดั อําเภอเมือง
กาญจนบุร ี
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 โครงการปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มวีินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์
สุจริต กตัญญู มีจิตสํานกึที่ดี 
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
จํานวน 1 โครงการ 

- 100,๐๐๐ 
  

- - นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
กตัญญู มีจติสํานึก 
ที่ดี ร้อยละ 90  

นักเรียนโรงเรียนบา้น
หนองสองตอน แสดง 
ออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 

สํานักปลดั โรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ถนนบนเสาเหล็ก บรเิวณ
บ้านหนองสองตอน – 
บ้านท่าพะเนียด หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ถึง 
หมู่ที่ 3 บ้านท่าพะเนียด  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก บรเิวณบ้านหนองสองตอน 
– บ้านท่าพะเนียด หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน ถึง หมู่ที่ 3 บ้าน
ท่าพะนียด ต.แก่งเสี้ยน  ให้เกิด
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ยามค่ําคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็ก  สูง 7 เมตร 
จํานวน 50 ต้น  ตาม
แบบรูปกรมทางหลวง
ชนบท  พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 
1 ป้าย จํานวน 1 
โครงการ 

- 1,915,000 - - ประชาชนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร ลดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านตรอกมะตูม – ถนน
สายบ้านรางขาม หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อม  
หมู่ที่ 8  ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุี  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บรเิวณถนนสายบ้าน
ตรอกมะตูม – ถนนสายบ้านราง
ขาม หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อม หมู่ที่ 8  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุรี  สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,150 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,900 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 
1 ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

- 3,090,000 - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านหนองจอก – ถนน
สายบ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม หมู่ที่ 6 
ต. ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านหนองจอก – ถนนสายบ้าน 
ป่ายุบ หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม 
หมู่ที่ 6 ต. ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,850 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
11,100 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 
1 ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

- 4,248,000 - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านท่าดินสอพอง – ถนน
สายบ้านหัวหิน หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม หมู่ที่ 3 
ต. ท่ามะขาม  อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บรเิวณถนนสายบ้าน
ท่าดินสอพอง – ถนนสายบ้าน 
หัวหิน หมู่ที่ 7 ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม  
หมู่ที่ 3 ต. ท่ามะขาม  อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  สําหรับประชาชน
ให้สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว
1,600 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
12,800 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน 
1 ป้าย จํานวน 1 แห่ง 

- 4,864,000 - - ประชาชนมีถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

96 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ 
(อาหาร ออกกําลังกาย 
อารมณ์) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน ประจําปี
2562 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง  และผู้ประกอบ
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรู้จักวิธีการ
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม  

เด็ก ครู ผู้ปกครอง  และ
ผู้ประกอบอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 โครงการ 

- 21,350 - - ผู้ปกครองและครผูู้ดูแล
เด็กมีความรู้และ
แนวทางในการส่งเสรมิ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในชีวิตประจําวัน  
ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
แก่งเสี้ยนมสีุขภาพกาย
แข็งแรงและมสีุขภาพจิต
แจ่มใส 

สํานักปลดั 

97 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน ประจําปี 
2562 

1. เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากและบริการ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็ก ต้ังแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่ การ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ท่ฟลูออไรด์  
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ครู และชุมชนในการป้องกันโรคฟันน้ํานมผุในเด็กเล็ก  

เด็ก ครู ผู้ปกครอง  และ
ผู้ประกอบอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 โครงการ 

- 24,900 - - ผู้ปกครองและครผูู้ดูแล
เด็กมีความรู้และ
แนวทางในการส่งเสรมิ
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในชีวิตประจําวัน  
ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
แก่งเสี้ยนมสีุขภาพกาย
แข็งแรงและมสีุขภาพจิต
แจ่มใส 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

98 โครงการสุขภาพดี วิถี 
แก่งเสี้ยน ประจําป ี
2562 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดีเหมาะสม กับวัย 
2. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและอันตรายท่ีเกิดจากการ
ไม่รักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงจากพิษภัยต่างๆ  ท่ีทําให้
เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้และทักษะในการ
ออกกําลังกาย  
4. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 30,000 - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้การ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพมสีุขภาพรา่งกาย
แข็งแรง ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความสามัคคีเพิ่มความ
เข้มแข็งในชุมชน 

สํานักปลดั 

99 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 
ประจําปี 2562 

1. เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะ อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัเบียบ 
2. เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะ อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเองตาม
ระเบียบ  
3. เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะ อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน มีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีจะพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อ
การดูแลด้านสุขภาพ  
4. เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะ อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาเสนอ
จัดทําโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแล
สุขภาพได้ต่อไป 

คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุน
หลักประกัน สุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 โครงการ 

- 55,600 - - คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนฯ  มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และคณะ 
ทํางานกองทุนฯ  มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบและหลักเกณฑ์
การให้การสนับสนุนและ
ผลักดันใหเกิดความคิด
ริเริม่ แผนงาน/โครงการ
ด้านการดูแลป้องกัน
สุขภาพ  

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

100 โครงการ ปันยิม้สร้างสุข 
พัฒนาศักยภาพให้
ผู้สูงอายุด้วยวิถีพอเพียง 
ประจําปี 2562 

1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ 
ผู้สูงอายุ ในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อยา่ง
ต่อ เนื่องในการดูแลสุขภาพกาย 
และจิตใจ  
3 เพื่อส่งเสริมออกกําลังกายเพือ่
สุขภาพใหก้ับผู้สูงอาย ุ
4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม 
5 เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้
ผู้สูงอาย ุ
6 เพื่อให้ผู้สูงอาย ุไม่เป็นโรคซึมเศร้า
มีอายุทีย่ืนยาว 
7 เพื่อให้ผู้สูงอายอุอกมาพบปะสังคม
ภายนอก ลดภาวะตึงเครียดจาก
ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมใน                   
ปัจจุบัน 

ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 100,000 - - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายไุด้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและจติใจ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 โครงการรักจริง รอไหว 
ชีวิตปลอดภัย อย่าไว้ใจ
เอดส์ ประจําปี 2562 

1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรม
ที่ ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมใน
การมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม  
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
และโรคเอดส์ 
3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับคนในชุมชน 
4 เพื่อให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมในการ
ป้องกันการติดต่อโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศ สัมพันธ์ 
5 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม(เพื่อผู้
ติดเชื้อได้รับการยอมรับทางสังคม,ลดการ
รังเกียจผู้ติดเชื้อ) 
6 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ทั้ง 6 ประการ คือ 1. หลัก
คุณธรรม ,2. หลักนิติธรรม,3. หลักความ
โปร่งใส, 4. หลักความมีส่วนร่วม ,5. หลัก
ความรับผิดชอบ ,6. หลักความคุ้มค่า 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 20,000 - - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นแกนนํา
เผยแพรค่วามรูเ้รื่องโรค
เอดส์และเพศสัมพันธ์ 
ในโรงเรียนและชุมชน
ร้อยละ 80 

สังคมยอมรับผูต้ิดเชื้อ 
ลดการรังเกียจผู้ตดิเช้ือ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
(ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย) 

๑ เพื่อให้ประชาชนในตําบลแก่งเสี้ยนมี
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนที่ดีข้ึน 
๒ เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
บ้านเรือน 
๓ เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกใน
ประชากร 
4 เพื่อป้องกันและหยุดการระบาดของโรคไข้
เลือด ออกในช่วงฤดูกาลก่อนการระบาดของ
โรคช่วงที่มีการระบาด และหลังการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
5 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานเห็น
ความ สําคัญและตระหนักถึงภัยโรค
ไข้เลือดออก 
6 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชน
และโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาและควบคุม
ป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
7 เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเด็กและเยาวชน 
เพราะ ครอบครัวหรือโรงเรียนอาจดูแลได้ไม่
ทั่วถึง 
8 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและ
หน่วยงานเห็นความสําคัญและตระหนักถึงภัย
โรคไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตผิดชอบ  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 - - อัตราการป่วยและอตัรา
การตายด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและปลอด
จากโรคไข้เลือดออก 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ที่ 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 
4 บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ที่ 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน
สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

- - 1,989,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่บุศรา  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยไร่
บุศรา หมู่ที่ 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

- - 1,989,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยยิ้มใหญ่หลวง  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยยิม้
ใหญ่หลวง  หมู่ที่ 6  บ้าน
ตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
สําหรับประชาชนให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรปูและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย  จํานวน 1 แห่ง  

- - 1,989,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
     

      
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 

บัญชีครุภัณฑ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
106 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 50,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทีย ูราคารวม
ค่าติดตั้ง โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานและเฉพาะสังเขป 
ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานครุภณัฑ์  (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนักงบประมาณ) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 57,000 บาท  

57,000 - - - สํานักปลดั 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
107 แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮโดรลิค 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ทํางานสูงไม่น้อยกว่า 10 
เมตร ชนิด 6 ล้อ   

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทํางานสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชนิด 6 ล้อ  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
1. ลักษณะท่ัวไป 
         (1) เป็นรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส  สําหรับซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่
น้อยกว่า 10 เมตร สําหรับทํางานในท่ีสูง เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถยกของหนักได้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ พร้อมใช้งาน 
         (2) ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานท่ีผลิตรถยนต์  หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสํานักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4)  หรือได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน IOS 9001  ท้ังนี้เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังงานขาย และเพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนําหนังสือรับรอง
มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันย่ืนซอง 
2. หัวรถยนต์และตัวบรรทุก 
         (1) ตัวรถและโครงสร้างตามมารฐานของโรงงานผู้ผลิต 
         (2) เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา 
         (3) เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด 3 ชุด ดึงกลับอัตโนมัติ สําหรับพนักงานและผู้โดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
         (4) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในเก๋ง 
         (5) ติดตั้งวิทยุ AM FM และเล่นแผ่น CD MP3  ภายในห้องโดยสาร พร้อมลําโพง 2 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         (6) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานรอบคันตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
         (7) ติดตั้งชุดยกหัวเก๋งสําหรับยกหัวเก๋ง สําหรับซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ โดยมีล๊อคอัตโนมัติเมื่อยกหัวเก๋งลง 
3. เคร่ืองยนต์ 
         (1) เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล ระบบเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น ชนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยน้ํา 
         (2) เป็นรถยนต์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 2315-2551  หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ํากว่า EURO-3  หรือเป็นมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
         (4) มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ํากว่า 6,500 
กิโลกรัม 
         (5) กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
4. ระบบส่งกําลัง 
         (1) คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค 
         (2) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์  และเกียถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
5. ระบบบังคับเลี้ยว 
         (1) พวงมาลัยขวามีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถปรับระดับได้ 
6. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
         (1) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมน่้อยกว่า 100 ลิตร มีฝาปิด และกุญแจล๊อค 
7. ระบบกันสะเทือน 
         (1) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
8. ระบบห้ามล้อ 
         (1)  ห้ามล้อหน้าตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
         (2) ระบบเบรกเป็นแบบไฮโดรลิค มีหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศพร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. ล้อและยาง 
         (1) ล้อและยางขนาดไม่น้อยกว่า 7.00-R16 ยางผ้าใบใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น หรือตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 
         (2) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ชุด ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม 

- 3,000,000 - - กองช่าง 
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10. ระบบไฟฟ้า 
         (1) ใช้ระไฟฟ้า 24 โวลท์ 
         (2) มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
         (3) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
         (4) มีแบตเตอร์ร่ีชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ํากว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก 
         (5) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พ.ร.บ กรมขนส่งทางบกหรือมาตรฐานของผู้ผลิต 
11. ระบบเครนไฮโดรลิค 
         (1) เครนทํางานด้วยระบบไฮโดรลิคสามารยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดได้ออก
อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว สามารถยืดออกได้ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง 
         (2) เครนสามารถควบคุมการทํางานได้จากอุปกรณ์การทํางานท้ัง 2 ด้านของตัวรถ 
         (3) แขนของเครนมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         (4) เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา อย่างต่อเนื่อง 
         (5) มีอุปกรณ์เคร่ืองคํ้ายันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีระบบโรยสลิงข้ึนลงได้โดย
การควบคุมโดยระบบไฮโดรลิค 
         (6) เครนสามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม ท่ีระยะยกไม้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
         (7) ติดตั้งอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าท่ีปลายแขน สามารถยกข้ึนสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยวัดจาก
ปากกระเช้าถึงระดับพื้นดิน 
         (8) เครนสลิงไฮโดรลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐานมอก. 
9001 หรือ IOS 9001  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบ มอก. 9001 
หรือ IOS 9001 ของผู้ผลิต  หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจําหน่ายต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายฉบับจริงมา
เพื่อประกอบการพิจารณา 
12. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
         (1) กระเช้าทําด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งท่ีปลายแขน กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถใน
การคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8 kv 50 Hz เป็นเวลา 1 นาที  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง
พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย แต่งตั้งขายให้กับหน่วยงานมาแสดงในวันย่ืนซอง 
13. กระบะบรรทุก , ไฮโดรลิคดั้ม 
         (1) พื้นกระบะปูด้วยเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
         (2) ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร  สามารถเปิดกระบะข้างได้
ท้ัง 2 ด้าน 
         (3) ทําการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกําลังจาก
เคร่ืองยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O 
         (4) ชุดด้ัมไฮโดรลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน IOS 9001 : 2008  และมาตรฐานความปลอดภัย 
OHSAS 18001 : 2007  โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันย่ืนซอง
เสนอราคา 
14. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน 
         (1) สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร 
         (2) โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN หรือแบบธรรมดา จํานวน 2 โคม ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ 12 โวลท์ 
แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง 
         (3) ตรงกลางระหว่างโคมท้ังสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน จํานวน 1 ชุด 
         (4) หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชํารุดอีกตัวยังคง
ทํางานได้ตามปกติ 
         (5) ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทําด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความเหมาะสม หรือ
ตามท่ีหน่วยงานระบุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทท่ีได้รับมาตรฐาน IOS 9001 : 2008  และมาตรฐาน
ความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007  โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายมาแสดง
ในวันย่ืนซองเสนอราคา 
15. การพ่นสี 
         (1) พ่นสีกันสนมิอย่างดีท้ังภายนอกและภายใน ก่อนพ่นทับด้วยสีจริงอีก 2 ชั้น 
         (2) พ่นโลโก้ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ด้วยตัวอักษรสีขาว บริเวณด้านข้างประตูรถท้ัง 2 ด้าน 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยนกําหนด 
16. อุปกรณ์ประจํารถยนต์ 
         (1) แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด 
         (2) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด 
         (3) ท่ีหมุนยางอะไหล่ จํานวน 1 ชุด 
         (4) กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด 
         (5) เคร่ืองมือมาตรฐานอื่นๆ จากบริษัทผู้ผลิต 
         (6) หนังสือคู่มือการใช้รถและการบริการ 

(จัดซื้อโดยประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงาน
ประมาณ)   
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
108 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สาํนักงาน 
ขนาด W 64 x D 78 x H 
112-120 ซม.   

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด W 64 x D 78 x H 112-120 ซม.  ไดร้ับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้  
(1) พนักพิงและที่น่ังเป็นโครงไม้ บุฟองน้ํา หุ้มด้วยหนัง พีวีซี สีดํา 
(2) มีระบบ Pocket Spring ในการรองรับการนั่ง เป็นลวดสปริงขนาด 
0.8 มม. จัดเรียงจํานวน 42 ลูก  
(3) ระบบการทํางานของเก้าอี้ สามารถปรับสูง-ต่ํา และปรับล๊อคการ
นั่งได้ทุกตําแหน่ง (Recliner Plate)  
(4) แขนเหล็กชุบโครเมีย่มกันสนมิ หุ้มด้วยหนัง พีวีซี 
(5) โช๊คแก๊ส สีโครเมี่ยม ขนาด 80 มม. 
(6) ขาอลูมิเนียมปัดเงา รัศมี 330 มม. 
(7) ลูกล้อ PU สีเทาดํา Ø 50 มม. 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มตีามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  สาํนักงานประมาณ)   
จํานวน 1 ตัว ราคา 5,500 บาท 

- 5,500 - - กองคลัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
109 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
เพื่อจัดซือ้เก้าอี้สาํนักงาน 
ขนาด 91 x 47 x 69 x 
60 ซม.   

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 91 x 47 x 69 x 60 ซม.  ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้  
(1) เก้าอ้ีบุนวม 
(2) แบบมีพนักพิงหลัง  
(3) ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
(4) มีท่ีพักแขนทั้งสองข้าง  
(5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สดีํา  
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มตีามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  สาํนักงานประมาณ)   
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท 

- 3,000 - - กองคลัง 

110 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 40,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานและ
เฉพาะสังเขปตามประกาศเกณฑม์าตรฐานครุภณัฑ์  (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 51,000 บาท  

- 51,200 - - กองคลัง 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  100 

                                                                                                                  บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                          ผ.08 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
111 แผนงาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา   

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
  

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอ้มกระจกได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ) จํานวน 1 ตัว ราคา 4,700 บาท  

- 4,700 - - กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  101 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
112 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

โฆษณา
และ

เผยแพร่   

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA    
 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
และเฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดโีอ 
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ  DLP 
3. ระดบั SVGA  และ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ํา   
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์ สํานักงานประมาณ)   
จํานวน 1 เตรื่อง ราคา 42,500 บาท  

- 42,500 - - สํานักปลดั 
 

 

113 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา
และ

เผยแพร่   

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 150 น้ิว   

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 น้ิว   
คุณลักษณะพื้นฐานและเฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครภุณัฑ์ ดังนี ้
1. ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 150 นิ้ว  หรือ 96 x 120  นิ้ว หรือ 108 x 
180 นิ้ว หรือ  93 x 124  หรือ  8 x 10  ฟตุ  หรือ 9 x 9 ฟุต  
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ 
หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า  AC 220 โวลท์ 50 เฮรติซ์   
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์ สํานักงานประมาณ)  
จํานวน 1 จอ ราคา 21,800 บาท   

- 21,800 - - สํานักปลดั 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  102 

                                                                                                                บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
114 แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  

เครือ่งพิมพ์ แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวดาํสําหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 17 
หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
จัดซื้อตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท   

7,9๐๐ - - - กองช่าง 
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ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 (ครั้งที่ 1/๒๕61)  เมื่อวันที่ 
18  เมษายน  2561    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2561  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 
๐3๔ – 510797    

 

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                        

                                                                                                          
                                                                                            

 

 

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


