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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ.2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.๒๕61-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีได้ 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 สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน    
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 
– ๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ.07)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 
แนวทางการพฒันาที ่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 1/2560  

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 1,180,000 - - - - - - 5 1,180,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี 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 6,905,000 3 5,050,000 3 5,050,000 3 5,050,000 20 23,105,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 115,550 - - - - - - 1 115,550 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจดัการ 
- แผนงานบริหารทั่วไป   22 693,5000 - - - - - - 22 693,5000 

รวม 23 809,050 - - - - - - 23 809,050 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560  

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 8,231,000 3 8,129,000 3 8,129,000 3 8,129,000 13 32,618,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน   1 560,000 1 560,000 1 560,000 1 560,000 4 2,240,000 

รวม 5 8,791,000 4 8,074,000 4 8,074,000 4 8,074,000 17 34,858,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
- แผนงานการศึกษา   2 45,000 - - - - - - 2 45,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
- 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 69 18,611,050 9 14,667,000 9 14,667,000 9 14,667,000 96 62,612,050 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน  
ประจําปี 2561 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

80,000 - - - ผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์
ผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายสุามารถดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

สํานกัปลดั 

2 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์องค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน ประจําปี 
2561 

เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ท้ังด้าน 
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไปสู่การปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

ประชาชนในเขต   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

70,000 - - - ความขัดแย้งของคน
ในชุมชนลดลง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในชุมชนได้
ตระหนัก เห็นความ 
สําคัญของความ
สามัคคี  

สํานักปลดั 

3 โครงการสุขสันต์วันครอบครัว 
ประจําปี 2561 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว 
และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา 
ในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

60,000 - - - ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวลดลง  
ร้อยละ 80 

เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างครอบครัว 
เด็กมีความคุ้นเคย
และมีจติสํานึกท่ีดี           
ต่อสถาบันครอบครัว 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก ประจาํปี 
2561 
 

 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการ   
ปกป้องคุ้มครองเด็ก และเยาวชน 
 ในชุมชนอย่างยัง่ยืน 
 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 100 คน 

20,000 
  

- - - เด็กและเยาวชนมีทักษะ 
ชีวิต รู้จักปอ้งกันตนเอง
จาก ปัญหาสังคม 
ร้อยละ 80 

เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็ก
และเยาวชนและมีการ
พัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายในการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในชุมชน 

สํานักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามกระบวนการเฝ้าคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ 
ชีวิต รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากปัญหาสังคม 
 

ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา อาสา สมัคร แกนนํา
ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและ
เยาวชน และองค์กร/กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้แทนเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน จํานวน 100 คน 

30,000 - - - เด็กและเยาวชนมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  
จริยธรรม และมี
พฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบตามวยั  
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ปกป้อง คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

สํานักปลดั 

6 โครงการสง่เสริมและสนบัสนุน
สถาบันครอบครัวโดยศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัว และครอบครัวได้ใช้
เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 15 ครอบครัว 

40,000 
  

- - - ความรุนแรงของ 
ครอบครัวในชุมชน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่ร่วม 
กันของคนในครอบครัว
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
ศูนย์ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว องค์การบรหิาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลความ
ตระหนัก และความร่วมมือ 
แก่กลุ่มเป้าหมายในการ
ป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรง
ในพื้นที่ ซึ่งสามารถนําไปสู่การ
วิเคราะหป์ัญหา และแผน
ดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุม่ต่าง ๆ 
อาสาสมัคร และกลุม่สตรีใน
พื้นที่ตําบลแก่งเสีย้น  
จํานวน 60 คน 
 

20,000 - - - กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจในการป้องกัน  
เฝ้าระวังความรุนแรงใน
พื้นที่ และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว  
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้าง
เครือข่าย เฝ้าระวัง
ปัญหาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
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) 

8 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพตดิ ประจําปี 2561 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการ
เล่นกีฬาออกกําลังกาย  
เพื่อเสรมิสร้างพลานามยั 
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 200 คน 

50,000 
  

- - - กลุ่มเป้าหมายไมไ่ป 
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาออก
กําลังกาย เพื่อ
เสรมิสร้างพลานามยั
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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) 

9 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวกนิรภยั สรา้งจิต 
สํานึกในการขับข่ีแก่ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างวินัยการ 
จราจร ฝึกความมีระเบียบ
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

20,000 
 

- - - อุบัติเหตุในชุมชน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

สํานักปลดั 
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                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
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) 

10 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  
(โดยการคดัแยกขยะ) 

เพื่อใหค้วามรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมลูฝอยกับ 
ชุมชน มีการคัดแยกและ
กระบวนการจดัการขยะ
อินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน เป็นต้นแบบในการ
ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

อาสาสมัครแกนนําครอบครัว 
เกษตรกร และตัวแทนของ
ครัวเรือน ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

15,000 
  

- - - ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี
ลดลง ร้อยละ 80  

คนในชุมชนสามารถ
คัดแยกขยะถูกวธีิ
และเป็นกิจวตัร
ประจําวัน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกจติสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
    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) 

11 โครงการคลองสวยน้ําใส 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลอง  
และแม่น้ําในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

แหล่งน้ําในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

20,000 - - - ลดปัญหาการตื้น
เขินของแหล่งน้ํา 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ฟื้นฟูคุณภาพนํ้าและ
ป้องกันการตื้นเขิน
ของแหล่งน้ํา 

กองช่าง 

12 โครงการส่งเสริมความรู ้
การใช้น้ําอย่างประหยดั 

เพื่อสร้างความตระหนักในการ 
ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

15,000 - - - ลดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้น้ํา ร้อยละ 50 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการ
ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการเสรมิสร้างจิตสํานึกรัก
ธรรมชาต ิและฟื้นฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
2561  

เพื่อให้มีการดําเนินการตาม
นโยบายสาธารณะด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน  100  คน 

10,000 
  

- - - ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ได้รับการฟื้นฟู  
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจดัขยะมลูฝอย 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการฟื้นฟูและบําบัด 
น้ําเสียในครัวเรือน 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา
ที่สําคัญ ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของ
คนในครัวเรือนชุมชน และสังคม 

ประชาชนในเขต อบต.แก่งเสีย้น  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

15,000 - - - ลดมลภาวะด้านน้ํา
เสียในครัวเรือน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนเห็นความ 
สําคัญของการฟื้นฟู
และบําบดัน้ําเสียใน
ครัวเรือนมากข้ึน 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ตามแนวทางพระราชดํารฯิ 
ประจําปี 2561 

เพื่อแสดงความอาลยัและสํานกึใน
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนาทกัษะ ความ 
สามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความ
เข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างยั่งยืนตอ่ไป 

คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล, พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง, 
คณะกรรมการศูนย์บริการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
เกษตรฯ  และเกษตรกร 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 45 คน 

120,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรูด้้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
นํามาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจทกัษะ 
ต่างๆ และทัศนคติที่ดี 
นําความรู้ประสบการณ์            
จากการอบรมและศึกษา
ดูงานไปพัฒนาตนเอง
และถ่ายทอดให้กับกลุ่ม 
ที่รับผิดชอบต่อไป 

สํานักปลดั 

16 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ด้านการเกษตร ประจําปี 2561 

เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ี สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร และสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร มีการนําแนว
ทางการทําเกษตรทางเลือก
ใหม่  มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ เกิดความมั่นคง
ยั่งยืนของตําบลแก่งเสีย้น 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 40 คน 

20,000 - - - ประชาชนเกิด
กระบวนการ
เรียนรูเ้รื่อง
เกี่ยวกับการทํา
เกษตรทางเลือก
ใหม ่ร้อยละ 80 

เกิดการพัฒนาและสร้าง
คนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทําเกษตรต่างๆ 
และสร้างผู้นําที่จะเป็น
แกนหลักในการขับ 
เคลื่อนเกษตรกรจํานวน
มากขึ้น 
 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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) 

17 โครงการรณรงค์ควบคุม 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ประจําปี 2561  
 

เพื่อป้องกันและหยุดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาล
ก่อนการระบาดของโรคช่วงที่มีการ
ระบาด และหลังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

100,000  - - - โรคไขเ้ลือดออก 
ลดลงเป็น 0 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก สิ่งแวด 
ล้อมในบ้านเรือนที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
 

18 โครงการรณรงคป์้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า ประจําปี ๒๕61 

เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสีย ชวีิต
เนื่องจากโรคพิษสุนัขบา้ของราษฎร
ในพื้นที่ และเพื่อ ควบคุมประชากร
สุนัข แมว ให้เป็นสัตว์เล้ียงที่มี
คุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

50,000  - - - อัตราเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากโรค
พิษสุนัขบ้าของราษฎร
ในพื้นที่ลดลงเป็น 0 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า และมีชวีิต 
ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  22 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สภาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะ
กระบวน การคดิวิเคราะห์ทักษะ 
ความเป็นผู้นาํ และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นกลุ่ม 
ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ต่อชุมชน และสังคม 

เด็ก เยาวชนและประชาชน  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน  55  คน 
 

20,000 - - - เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ให้มี
ความรัก สามัคคี            
มีจิตอาสาสาธารณะ 
และมีคณุธรรม
จริยธรรม ร้อยละ 
80 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
กระบวนการคดิ วิเคราะห์ 
การตัดสินใจ ทักษะความ
เป็นผู้นํา การทํางานที่เป็น
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ต่อ
ชุมชน และสังคม 

สํานักปลดั 
 

20 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เยาวชน 
ประจําปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน   
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
เกิดทักษะในการทํางานอย่างมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน 

50,000  - - - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
แก้ปัญหาชีวิตโดย
นําธรรมะมา
ประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรู้คณุค่าของ
หลักธรรมในทางศาสนา 
สามารถนํามาปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา สภาพแวดลอ้ม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ 
จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน
จํานวน 1 แห่ง 

175,0๐๐   
 

- - - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ ร้อยละ 80 
 

บริเวณองค์การ 
บริหารส่วนตําบล 
แก่งเสี้ยน มีสภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ 2561  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการท่ีบัญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็น
ความสําคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 33 คน  

115,55๐ 
 

- - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
และยดึมั่นในหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม
และนําไปปฏิบตัิ 
งานให้บรรลผุล
สัมฤทธ์ิ ร้อยละ 80 

บุคลากรของ อบต.แก่งเส้ียน 
มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
ล่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยยึด
หลักบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 งานจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

เพื่อจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 คน 

9๐,๐๐๐ 
 

- - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

24 งานจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อจ้างเหมาเจา้พนักงานธุรการ
ของสํานักปลัด และงานอื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 คน 

9๐,๐๐๐ 
 

- - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

25 โครงการจดัทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ระยะที่ 1  
การจัดทําแผนแม่บท  
ปีงบประมาณ 2561 
  

เพื่อให ้อบต.แก่งเสี้ยน มีข้อมลู
สามารถนําไปใช้กับโปรแกรม 
LTAX 3000 และนําข้อมลู
แผนที่แม่บทไปพัฒนางานจดัทํา
ผังเมือง และพัฒนางานจัดเก็บ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินท่ีครอบ 
คลุมพื้นท่ี หมู่ที่ 4, 5, 6 
และ 7  ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

200,000 
  

- - - มีข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพย์ 
สินท่ีครอบคลุม
พื้นที่ หมู่ที่ 4, 5, 6 
และ 7  ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  
ร้อยละ 80  

อบต.แก่งเสี้ยน  
มีข้อมูลแผนท่ีแม่บท
ไปพัฒนางานจัดทํา
ผังเมือง และพัฒนา
งานจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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) 

26 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษ ฯลฯ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
จํานวน 1 ป ี

40,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ได้รับค่าตอบแทน 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
 

27 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ   

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ  

พนักงานส่วนท้องถิน่ท่ี
ได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ป ี

1๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ทันตาม
กําหนดระยะเวลา  

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางสาวบณุยนุช 
รอดสิน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร (ตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางสาว
บุณยนุช รอดสิน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง 

102,0๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการประกันคณุภาพการ 
ศึกษาภายในสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร มี
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

การบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 แห่ง 
 

5,000 
 

- - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ําขุนไกร มีการ
บริหารที่มคีุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 
80  

ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียน  
มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานโครงการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาภายใน
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
แก่งเสี้ยน 

สํานักปลดั 

30 โครงการ”การศึกษาก้าวไกล 
ท้องถิ่นไทยพัฒนา” ประจําปี 
2561 

เพื่อเป็นการมสี่วนร่วมในการ
สนองต่อพระราช ดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนดา้น
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

คณะครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน ๑ โครงการ 

40,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ 
สามารถ และมี
ทักษะในการเรียนรู้  
 

คณะครู ผู้ปกครองเด็ก 
เจ้าหน้าท่ี มีส่วน ร่วมใน
การสนองต่อพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช เกิดความสามัคคีและ
ความเข้มแข็งในชุมชน 
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญา   
    ท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ประจําปี 
2561 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ 
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 86 ปี  

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 100 คน 

100,000 
 

- - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แสดงความเคารพ 
กตัญญูต่อมารดาผูม้ี
พระคุณ ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เผยแผ่และเทิด พระ
เกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ เผยแผ่พระคุณ
และบทบาทหน้าที่ของแม่
ที่มีต่อครอบครัว   

สํานักปลดั 

32 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน ได้แสดงความ
กตัญญู กตเวที น้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ และ
แสดงความจงรักภักดี ถวาย
เป็นราชสักการะแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

150,000 
 

- - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แสดงความจงรักภักดี 
ถวายเป็นราชสักการะและ
น้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ร้อยละ80 

ชุมชนมีส่วนร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ ก่อให้เกิดค่านิยม
รักชาติ ศาสน์กษัตรยิ์ รู้รัก
สามัคคี และสังคมเข้มแข็ง 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญา   
    ท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 
2561 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา
ขุนไกร) 

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมถวายพระพร 
แสดงความเคารพ และความจงรัก 
ภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 แห่ง 

5,000 - - - เด็กรู้จักการแสดง
ความรัก ความ
กตัญญูต่อแม่ผูม้ี
พระคุณ ร้อยละ 80 

ประชาชนได้แสดง
ความเคารพและความ
จงรักภักดสีถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 

สํานักปลดั 

34 โครงการแมลู่กผูกพันร่วมทํา
กระทง เนื่องในวันลอยกระทง 
ประจําปี 2560 (ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณ ี
ไทย วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 แห่ง 

5,000 - - - เด็กได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิกิจกรรม
นอกบทเรียน  
ร้อยละ 80 

ครอบครัวในชุมชนมี
การทํากิจกรรมร่วม 
กันและได้มีเวลา 
ใกล้ชิดกันมากขึ้น 

สํานักปลดั 

35 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาํ 
ปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร) 

เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมใหเ้ด็กรักและ 
หวงแหน เห็นคุณค่าของภมูิปัญญา 
ในท้องถิ่น 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 แห่ง 

3,000 - - - เด็กได้รู้จักภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นของตน 
ร้อยละ 80  

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเด็ก ครูและ
ชุมชน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาฝมีือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนในตําบล 
แก่งเสี้ยน ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2561 
 

เพื่อเสรมิสร้างให้ประชาชน
พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 40 คน 

30,000 - - - ประชาชนมีการระกอบ 
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายในครัว 
เรือน ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและครอบ 
ครัวชุมชนในตําบล
แก่งเสี้ยนมีความ
เข้มแข็ง 

สํานักปลดั 

37 โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ
และกลุม่สตรี ประจําปี 2561 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ สร้าง
ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนา
ตนเองของสตรีและผูสู้งอาย ุ
ให้มปีระสิทธิภาพ   

กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ 
ประชาชนท่ัวไปในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 5๐ คน   

30,000 - - - สตรีและผู้สูงอายุ
สามารถสรา้งความ
อบอุ่นและความเข้มแข็ง
ของคนในครอบครัว
ได ้ร้อยละ 80 

สตรีและผู้สูงอายุ
สามารถสรา้งรายได้
ให้กับครัว เรือนและ
ชุมชนสามารถมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
แบ่งเบาภาระหน้าที่
คนในครอบครัว 

สํานักปลดั 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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) 

38 โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ บริหารกาย
สบายจติ ชีวิตปลอดโรค 
ประจําปีงบประมาณ 
2561 

เพื่อให้ความรูแ้กป่ระชาชนด้านสขุภาพ
และอันตรายที่เกิดจากการไม่รักษา
สุขภาพ หลีกเล่ียงจากพษิภยัต่างๆ  
ที่ทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

30,000 - - - ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
มีความรู้ และทักษะใน
การออกกําลังกาย  
ร้อยละ 80 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
สุขภาพกายที่แข็งแรง 
มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสม 
กับวยั 

สํานักปลดั 

39 โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยน 
รวมใจต้านภัยยาเสพตดิ 
ประจําปี 2561 
 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ให้นักเรียนก่อนวัยเส่ียง ให้ได้รับรู้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ 
ยาเสพติด   

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ - ๓  และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
จํานวน 100 คน 
 

100,000 - - - กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ป้องกันตนเอง ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมายมีสภาพจิตใจ
ที่พร้อมสําหรับการต่อสู้กับ
สิ่งยั่วยวนและอบายมขุต่างๆ 
ในสังคม   

สํานักปลดั 

40 โครงการวัยรุ่นสดใส 
ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล
โรคเอดส ์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้
เร่ืองบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/
หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ  
การจัดอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น 

เด็กและเยาวชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 100 คน 

20,000 - - - ปัญหาการทําแท้งเถื่อน
ลดลง ร้อยละ 80 

วัยรุ่นมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และมีทักษะในการ
ปฏิเสธต่อพฤตกิรรมที่เสี่ยง
ต่อการดํารงชีวิต 
  

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบบําบัดน้าํเสีย และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ขุดบ่อกักเก็บนํ้าพร้อม 
ขุดลอกห้วย บรเิวณห้วย 
ยายโกย หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อขุดบ่อกักเก็บนํ้าพร้อม 
ขุดลอกห้วย ปรมิาณดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 30,600  ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.แก่งเสี้ยน 
กําหนด พร้อมป้ายระชาสมัพันธ์ 
จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณห้วยยายโกย  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
จํานวน 1 แห่ง 

1,050,0๐๐   
 

1,050,0๐๐   
 

1,050,0๐๐   
 

1,050,0๐๐   
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 ขุดสระเก็บนํ้าบริเวณ 
บ่อขยะเขาทอง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อขุดสระเก็บนํ้า ขนาด กว้าง 
40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,400 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ่อขยะ
เขาทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยนตามแบบ อบต. 
แก่งเสี้ยน กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณบ่อขยะเขาทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
จํานวน 1 แห่ง 

493,0๐๐   
 

493,0๐๐   
 

493,0๐๐   
 

493,0๐๐   
 

การจัดการน้ําเสีย
บริเวณบ่อขยะเชิง
เขาทอง อย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 80  
 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ  
(ชราบาล) ตําบลแกง่เสี้ยน 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบรุี ประจาํปี ๒๕61   

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

ประชาชน อายุ ๕๕ ปี ขึ้น
ไป  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
อบต.แก่งเส้ียน  
จํานวน 4 หมูบ่้าน 

60,000 - - - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและจิตใจ 

สํานักปลดั 
 

44 โครงการจดัตั้งศูนย์พัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ขนาด
กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 216 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.แก่งเส้ียน 
กําหนด พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จํานวน ๑ ปา้ย 

บริเวณองค์การบริหารส่วน 
ตําบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 
จํานวน 1 แห่ง 

1,000,000 - - - ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพกาย จิตใจ 
สังคม และภูมิปัญญา
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีสถานที่ที่ให้ 
บริการในการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุ และเป็น
สํานักงานศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

สํานักปลดั 
 

45 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 
ในกลุ่มผูสู้งอายุตําบลแก่งเสีย้น  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการให้ 
บริการบริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอาย ุ
ของงานทันตกรรม 

ผู้สูงอายใุนเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

50,000  - - - ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.
แก่งสี้ยน ได้รับการ
ตรวจสภาวะช่องปาก
และได้รับบริการ 
ทันตกรรมที่หมาะสม 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน มีช่องปาก 
และรอยยิ้มสวยงาม 
ถูกสุขอนามยั 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ก่อสร้างสนามฟุตซอล  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง
พื้นยางพาราเคลือบอะครลิิค 
ตามแบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณ อบต.แก่งเสี้ยน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
จํานวน 1 แห่ง 

2,050,000 
 

2,050,000 
 

2,050,000 
 

2,050,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย  
 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพแข็งแรง 
หางไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
บนถนนทางหลวง หมายเลข 
3398  (ท่าพะเนยีด- 
ทุ่งมะสังข์) บริเวณสี่แยก 
วัดเนินพระงาม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบนถนนทางหลวง 
หมายเลข 3398  
(ท่าพะเนียด-ทุ่งมะสังข์) 
บริเวณสี่แยกวัดเนิน 
พระงาม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
ทางหลวงชนบท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน ๑ ป้าย) 

บนถนนทางหลวง 
หมายเลข 3398  
(ท่าพะเนียด-ทุ่งมะสังข์) 
บริเวณสี่แยกวัดเนิน 
พระงาม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน ๑ แห่ง 

1,915,000 
 

1,915,000 
 

1,915,000 
 

1,915,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก จํานวน 2 ช่วง 
บริเวณซอยรวมใจภักดิ์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ขยายถนนขนาด
กว้าง 1 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ขยายถนนขนาดกวา้ง 5  
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย 

บริเวณซอยรวมใจภักดิ์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
จํานวน 1 แห่ง  

2,295,000 
  

2,295,000 
 

2,295,000 
 

2,295,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย 
บ่อขยะเขาทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
7,620 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 
1 ป้าย 

บริเวณซอยบ่อขยะเขาทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
จํานวน 1 แห่ง  

3,919,000 
  

3,919,000 
 

3,919,000 
 

3,919,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่  
บริเวณร้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน
ขนาดใหญ่ ตามแบบรูป
และรายละเอียดที่ อบต.
แก่งเสี้ยน กําหนด  
พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ 
จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณร้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
จํานวน 1 แห่ง 

560,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 

บัญชีครุภัณฑ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
51 แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 1 ตัน 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400  ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
จํานวน 1 คัน ราคา 950,000 บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
ประกาศเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้                                  
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร  
    หรือ  4 ลูกบาศก์หลา                                                                     
2) พื้นตัวถังทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร                                                                     
3) มีบานเลื่อนข้ึน-ลงได้ข้างละ 2 บาน                     
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล๊อกได้ 2 บาน                     
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร                               
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 

950,000 950,000 950,000 950,000 กองช่าง 

52 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ 
อัดท้าย จํานวน 1 คัน ราคา 2,400,000 บาท (จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามประกาศเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้                     
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  
   และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม               
2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม     
3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด 
    ไม่น้อยกว่า 2,5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว         
4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองช่าง 
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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 
53 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีสาํนักงาน ขนาด  
111 x 51 x 72 x 68 ซม. 
  
 

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 111 x 51 x 72 x 68 ซม. ได้รับ 
มาตรฐานผลติภณัฑ์ อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 5 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท  

20,000 - - - สํานักปลดั 
 

 

54 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทํางานเหล็ก 
พร้อมกระจก ขนาด 123 x 67 
x 75.3 ซม. 

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 123 x 67 x 75.3 
ซม. ไดร้ับมาตรฐานผลติภณัฑ์ อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและ
สํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มตีามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 1 ตัว ราคา 
5,000 บาท   

5,000 - - - สํานักปลดั 
 

55 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค์  
ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 
ซม. 

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. ได้รับ
มาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากไมม่ีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,800 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท   

18,000 - - - สํานักปลดั 
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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 
56 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ราคารวมค่าตดิตั้ง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
17,000 บาท     

17,000 - - - สํานักปลดั 
 

 

57 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 
18 นิ้ว 
 

พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้งและอุปกรณ ์
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานไดร้ับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานัก
งบประมาณ) จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
4,000 บาท   

4,000 - - - สํานักปลดั 
 

 

58 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 30,000 บาท   

30,๐๐๐ - - - สํานักปลดั 
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                                                                                                                     บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 
59 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวดํา) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ 
ขาวดํา) โดยมคีุณลักษณะ พื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 8,000 บาท   

8,0๐๐ - - - สํานักปลดั 
 

 

60 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นดีวดีี  เครื่องเล่นดีวีด ีรองรับ
แผ่น DVD/VCD/SVCD/CD/MP3/HDCD/ 
JPEG/OGG  USB รองรับไฟล์ 
DAT/AVI/VOB/MP3/WMA/JPEG /OGG  ถอดรหัส
สัญญาณเสียง Dolby Digital ในตัวจ่ายออกทาง
ช่อง Coaxial ช่องเสียบ MICROPHONE 1 ช่องพร้อมภาค
ปรับเสยีงแต่ง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานได้รบัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนักงบประมาณ) จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,000 บาท   

2,000 - - - สํานักปลดั 
 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  46 

                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 
61 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อเก้าอีส้าํนักงาน 
ขนาด 453×60×91 ซม. 

เก้าอีส้ํานักงาน ขนาด 453 × 60 × 91 ซม. ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ) 
 จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท 

3,000 - - - กองคลัง 

62 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 40,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทีย ู
ราคารวมค่าตดิตั้ง โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ) จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 51,000 บาท  

51,200 - - - กองคลัง 
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                                                                                                                     บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 
63 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พรอ้มอุปกรณ์  โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 30,000 บาท   

30,๐๐๐ - - - กองคลัง 

64 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวดํา) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
(พิมพ์สี/ขาวดํา)  โดยมีคณุลักษณะ พื้นฐานตามประกาศ
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000  บาท   

8,0๐๐ - - - กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 
65 แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

สํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
  

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอ้มกระจกได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องสํานักงบประมาณ) จํานวน 1 ตัว 
ราคา 4,800 บาท  

4,800 - - - กองช่าง 

66 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน  
พร้อมอุปกรณ ์ 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร และขนาด 
กว้าง 1.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์(จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) จํานวน 2 คู ่กับ 1 ผืน เป็นเงิน 3,500 
บาท 

3,500 - - - กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2560  

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 

67 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์  โดยมี คุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท   

30,๐๐๐ - - - กองช่าง 

68 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวดํา) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ 
ขาวดํา)  โดยมีคณุลักษณะ พื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 8,000 บาท   

8,0๐๐ - - - กองช่าง 

69 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
พร้อมอุปกรณ ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรบังานประมวลผล พร้อม
อุปกรณ์ โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1  
เครื่อง ราคา 21,000 บาท   

21,0๐๐ - - - กองช่าง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 1/๒๕60)  เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2560    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/2560  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 
๐3๔ – 510797    

 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒6  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน                                                                                                                                                        

                                                                                                          
                                                                                            


