
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่1  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ของ อบต.
แก่งเส้ียน ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย 
กฎ และระเบียบ เห็น
ความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้างของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 33 คน  

115,55๐ - - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเขา้ใจ 
และยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริย 
ธรรมและน าไป
ปฏิบัติ งานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 80 

บุคลากรของ อบต.
แก่งเส้ียนมีกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรม
ค่านิยมในการปฏิบัติ 
งานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการไทย 
โดยยึดหลกับริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากร  

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหารและพนกังาน  
อบต.แก่งเส้ียนได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
และการท างานได้อย่าง
เหมาะสม  

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่ง
เส้ียน  
จ านวน 33 คน 

6,200 13,160 11,310 12,000 12,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
น าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิต
ได้ 

บุคลากรของ อบต.
แก่งเส้ียน เกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วม 
กัน มีความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกันและกัน  

ส านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่1  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ
งานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เพื่อเสริมสร้างบุคลากร
ของ อบต.แก่งเส้ียนให้มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัต ิ
งานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการ
โดยยึดหลกับริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน ์
สุขของประชาชน 
 

ผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต., ข้าราชการ, 
พนักงานจ้าง ของ 
อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน 33 คน 

- 143,550 105,630 110,000 110,000 บุคลากรของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
สามารถน าองค์
ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

บุคลากรของ อบต.
แก่งเส้ียน มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติ 
งานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการ โดยยึด
หลักบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมแนวทาง 
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุ ส าหรับผู ้
บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน 
เพื่อรองรับพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึงหลักการและ
แนวทางการปฏิบัต ิงานที่
สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การพัสดุของหนว่ยงาน
ภาครัฐ 
 

ผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต., ข้าราชการ, 
พนักงานจ้าง 
ตัวแทนชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้องกบังาน 
พัสดุ ของ อบต.
แก่งเส้ียน   
จ านวน 40 คน 

- 100,000 - - - กลุ่มเป้าหมายน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการแก้ไข
ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต.แก่งสี้ยน มกีาร
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
ประสิทธิภาพ  
 

กองคลัง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่1  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กให้
มีประสิทธิภาพ 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 
จ านวน 3 คน 

6,000 - - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการจัด
การศึกษา ร้อยละ 
80 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีการ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการต่างๆ ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
จ้าง อปท. ระดบัอ าเภอ 
ส าหรับการประกาศให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

อปท. ในเขต 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 14 แห่ง 

๔0,000 - - - - ร้อยละ 10๐ 
ของข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจา้ง
ของ อปท. ในเขต
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีมีการ  
ปิดประกาศให้
ทราบทั่วกัน   

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัท าสื่อประชา 
สัมพันธ์องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

พื้นที่ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

85,940 20,506 15,311 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึง  

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซม
เครื่องรับสญัญาณ
กระจายเสียงทางไกลชนิด
ไรส้าย บรเิวณภายในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อเผยแพร่ระชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ซ่อมแซมเครื่องรับ
สัญญาณกระจาย
เสียงทางไกลชนิด
ไร้สายบริเวณภายใน
เขตพื้นที่ อบต. 
แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได้ 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายและหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณภายในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ระชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจาย
ข่าวประจ าหมูบ่้าน 
บริเวณภายในเขต
พื้นที่ อบต. 
แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

400,0๐๐ 400,0๐๐ 400,0๐๐ 400,0๐๐ 400,0๐๐ ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทัว่ถึง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่3  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในต าบล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีแนวทางการบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 
 

1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ ผลการด าเนินของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ ๗๐  

อบต.แก่งเส้ียน มีแผน 
พัฒนาที่มีประสิทธ ิ
ภาพน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

11 โครงการ อบต.แก่งเสี้ยน 
เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพื่อรายงานผลการด าเนิน 
งานประจ าป ีและรับฟัง
ปัญหาข้อคิดเห็นจาก
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต 
 อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60  

ประชาชนรับทราบผล
การด าเนินงานและได้
แสดงปัญหา ความ
คิดเห็น 

ส านักปลดั 

12 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

250,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมาใช้
สิทธิในเลือกตั้ง  
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

13 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานส่วน
ท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน จ านวน 1 
โครงการ 

5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 การทุจริต 
ลดลงเป็น 0 

ประชาชนได้รับบริการ 
จากภาครัฐอย่าง 
เป็นธรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่3  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในต าบล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการประชาชน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 
โครงการ 

- 30,000 20,000 20,000 20,000 ผลการส ารวจ 
มีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้   
ร้อยละ 80 

น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนมาปรับปรุง
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
ระยะที่ 1 การจดัท าแผน
แม่บท ปีงบประมาณ 
2561 

  

เพื่อให้ อบต.แก่งเส้ียน มี
ข้อมูลสามารถน าไปใช้กบั
โปรแกรม LTAX 3000 
และน าข้อมูลแผนที่แม่บท
ไปพัฒนางานจัดท าผัง
เมือง และพัฒนางาน
จัดเก็บรายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินที่ครอบ 
คลุมพื้นที่ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

200,000 - - - - มีข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่
ครอบคลุมพื้นที่ 
ในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน  
ร้อยละ 80  

อบต.แก่งเส้ียน  
มีข้อมูลแผนที่แม่บท
ไปพัฒนางานจัดท าผัง
เมือง และพัฒนางาน
จัดเก็บรายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

16   โครงการจัดตั้งศูนย ์
  ปฏิบัติการร่วมในการ 
  ช่วยเหลือประชาชน  
  ขององค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง 
  กาญจนบุรี                    
 
 

เพื่อด าเนินการตาม
ประกาศของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
อ านาจหน้าที่หรือประสาน 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีและ
ประชาชนทั่วไป   
จ านวน 14 แห่ง 

40,000 40,000 40,000 - - องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรีและ
ประชาชนได้รับ
การอ านวยความ
สะดวกที่เกีย่วกบั
การให้บริการ
ประชาชน  
ร้อยละ 80 

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

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17   อุดหนุนโครงการจดัตั้ง 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
  ช่วยเหลือประชาชนของ     
  องค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง 
  กาญจนบุรี                    
 
 

เพื่อด าเนินการตาม
ประกาศของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
อ านาจหน้าที่หรือประสาน 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีและ
ประชาชนทั่วไป   
จ านวน 14 แห่ง 

- - - 40,000 40,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรีและ
ประชาชนได้รับ
การอ านวยความ
สะดวกที่เกีย่วกบั
การให้บริการ
ประชาชน  
ร้อยละ 80 

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

ส านักปลดั 

18 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันส าหรับบริการ
ประชาชนบริเวณที่ท าการ  
อบต.แก่งเส้ียน และทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕  
บ้านถ้ าขุนไกร  

ประชาชนทั่วไป 
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - ประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็น ประโยชน ์
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่เป็นปจัจุบัน  
 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ได้ก่อใหเ้กิด 
ความเสยีหาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเงิน
คืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน ได้ก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วน
ราชการของ อบต.
แก่งเส้ียน  
จ านวน 2 คัน  

150,000 50,000 30,000 50,000 50,000 อบต. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเส้ียน มีการ
บริหารจัดการ 
ที่ด ีมีประสิทธิภพ 

ส านักปลดั 

 

20 โครงการส ารวจและน าเข้า
ข้อมูลเพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

แก่งเสี้ยน 

  

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน โดย
สามารถจัดเก็บภาษีตา่งๆ 
ได้อย่างเป็นปัจจุบันมี
ระบบที่แน่นอน ครบถว้น 
ถูกต้อง เป็นธรรม และ
สะดวกรวดเร็ว 

ข้อมูลเพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- - 330,000 - - มีข้อมูลเพื่อ
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเส้ียน  
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น และ
สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสญัญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก
เงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  

เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ของ อบต.
แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 
ปีงบประมาณ 

- - 10,000 10,000 10,000 อบต. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเส้ียน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที ่4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
     แผนงานงบลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 เงินส ารองจ่าย   เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบ
เหตุสาธารณภยัด้านต่างๆ 
ในเบื้องต้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

ประชาชนผู้ประสบ
เหตุสาธารณภยั 
ในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของประชาชน 
ได้รับการช่วย 
เหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย  

ผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยด้านตา่งๆ ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือนร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภยั 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

23 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

เพื่อพัฒนางานกองทุน 
ในระบบบริหารต่างๆ  
ในกองทุนให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
จ านวน 1 ป ี 

92,000 92,000 81,000 90,000 90,000 อบต. สามารถส่ง
เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
ตามระเบียบ
ระบบประกัน
สุขภาพฯ ก าหนด 
ร้อยละ 100 

งานกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพมีการ
พัฒนาในระบบ
บริหารงานต่างๆ ใน
กองทุนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  ๒3  โครงการ 1,921,690 1,721,216 1,759,251 1,468,000 1,468,000 - - - 
 
 
 


