
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชกิสภา พนกังานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  
  

1. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้
และประสบการณ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.   เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนิน 
งานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีประสบความส าเร็จ   
3. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับ 
ให้มีกระบวนทัศน์และค่านิยม    
ในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นเพิ่ม
สมรรถนะ และพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
4. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกระดับ ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีความ
รักความสามัคคี และความสงบ
เรียบร้อยของส่วนรวม 

ผู้บริหารฯ , 
สมาชิก อบต. , 
ข้าราชการ , 
พนักงานจ้าง  
อบต.แก่งเส้ียน 
ผู้น าชุมชนและ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหนา้ที ่
ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจาก 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้า
รับการฝึกอบรม 

155,580 162,580 169,580 176,580 183,580 ร้อยละ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
กับการเข้ารว่ม
โครงการ และ
สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้

1. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน
มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความรู้และประสบการณ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
และสร้างความ สัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน 
น าหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติ 
งานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จ  
3. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ทุกระดับมีกระบวนทัศน์และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้น เพิ่มสมรรถนะ และ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
4. บุคลากรของ อบต.แก่งเสี้ยน
มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของ
บุคลากรส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรัก
ความสามัคคี และความสงบ
เรียบร้อยของส่วนรวม 

ส านักปลัด 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความรู้และจิตส านกึการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีแนวทางการบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 
 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ผลการด าเนินของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 8๐  

อบต.แก่งเส้ียน มีแผน 
พัฒนาที่มีประสิทธ ิ
ภาพน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้ง 

เพื่อให้ความรู้และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้งของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 
 

- - 200,000 - - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรูไ้ม่
น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งของ อบต. 
แก่งเส้ียน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบรหิารการจัดการ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้
ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน ได้ก่อให้เกิดความ 
เสียหาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเงิน
คืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน ได้ก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วน
ราชการของ อบต.
แก่งเส้ียน  
จ านวน 2 คัน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80  

อบต.แก่งเส้ียน มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภพ 

ส านักปลัด 
 

รวม 210,580 217,580 424,580 231,580 238,580    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


