
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
     แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
1 โครงการติดตั้งเครื่องออก

ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน มี
อุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

50,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
2 โครงการติดตั้งเครื่องออก

ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน มี
อุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

- 50,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
3 โครงการติดตั้งเครื่องออก

ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน มี
อุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

- - 50,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
     แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
4 โครงการติดตั้งเครื่องออก

ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
บริเวณ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน  
มีอุปกรณ์ส าหรับ
ออกก าลังกาย  
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีสขุภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

- 50,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

รวม 50,000 100,000 50,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 

ฟุตซอลบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ 
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

- - - - 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนสถานที่
ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

รวม - - - - 200,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๗ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดหาบริการพื้นฐานทีจ่ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
1 โครงการติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง

เตือนจุดเสี่ยงภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้ง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

- 50,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง

เตือนจุดเสี่ยงภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้ง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

- - 200,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
3 โครงการติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง

เตือนจุดเสี่ยงภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยบนทอ้ง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟกระพริบแจ้ง
เตือนจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้านตาม แบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

200,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีวินยั
จราจร และถนน
ภายในต าบล 
มีความปลอดภยั 

ส านักปลัด 

รวม 200,000 50,000 200,000 - -    
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๘ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดหาบริการพื้นฐานทีจ่ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย
บ้าน พ.อ.โพยม  กอ้นทรัพย ์ 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความปลอด 
ภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

150,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย
บ้านนางชรินทร์  ลีตน 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- 150,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย
บ้านนายบอย  โพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - 150,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๙ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
ไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - 200,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณ 
ซอยข้างโรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - - 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

6 โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล  
ประจ าหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน  

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางชลรส  ค านาค 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยระเบียงดาว (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

499,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเงินบาท หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายแบน  ระเบยีบ   
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายนิด  ยอดแก้ว  
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 55 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 220 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 107,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเขาใหญ่ 1  หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเขาใหญ่ 2  หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดท าป้ายซอยภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

150,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
บ้านนายประสิทธิ ์ ดอกนาค 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

200,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
บ้านป้าอบุล หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

350,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
เขาคอก จุดที ่1  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- 300,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
เขาคอก จุดที ่2  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- 300,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

19 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณหนา้วัด 
ถ้ าขุนไกร หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

500,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

20 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณบอ่ขยะเนิน
เขาทอง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - 500,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยคอกแพะ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - 500,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

22 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้านนาย
ฉาย  พุฒเอก หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

23 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณหว้ยยายโกย 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๗ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้านนาย
สมนึก  นุ่มเจริญ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - - 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

25 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณหว้ยยายเตียง 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - - 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

26 โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล  
ประจ าหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน  

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๘ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บริเวณซอยบ้าน 
นางจิ๊ด  ม่วงน้อย หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

ขยายเขตระบบประปา 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
 

50,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา 
บริเวณบ้านนายสมยศ หนูขาว  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา ตามแบบรูป
และรายการ ละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

500,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา 
บริเวณเขาคอก หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา ตามแบบรูป
และรายการ ละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
 

500,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๗๙ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
และก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นนางหมุน  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและ
ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- 650,000   - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
และก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นนาย 
สมพร หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและ
ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- 650,000   - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น บริเวณซอย
บ้านนายประเสริฐ  น้อยวิจิตร 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและ
ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - 100,000   - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
และก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณวัดถ้ าขุนไกร  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

เจาะบ่อน้ าบาดาลและ
ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - - 650,000   - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นนายแผน  
ดิษฐ์ภู่ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - - - 500,000   ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน ผช.จุฑาทิพย ์ 
(เขาคอก) หมู่ที ่5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่เอดริน (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ไดร้ับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายฉาย  พุฒเอก 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

495,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านปา้อุบล (ตอ่จากเดิม) 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 495,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายจรัญ  ศรีภุมมา 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางนิพาภร   
พงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางเสริม  วิเศษสิงห์ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายชัยพล  หนูขาว 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายเพชร  บุญธรรม 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายด ารง  จับทอง 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายแผน  ดิษฐ์ภู ่
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมยศ  หนูขาว 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางวิมล  แก้วเทียม 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๗ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สายบ้านหนองจอก-ปา่ยุบ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้งข้างละ 1 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 471,904 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

49 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หน้าบ้านนายนิรันดร์   
น้อยวจิิตร หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 1 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
1.5 เมตร ยาว 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 12 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

44,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๘ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดท าป้ายซอยภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - 150,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๙ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
51 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
รางสมอ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

300,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

52 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

150,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

53 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
บ้านนางละม่อม แสงนิยม 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- 200,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
บ้านนายสมยัมีโชค  สุขเอี่ยม 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - 200,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

55 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
บ้านนางเสมอ  เอยีงอ่อน 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - 200,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

56 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น บริเวณซอย 
ห้วยตาเถร หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- - - - 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อสอดส่อง ดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - - 500,000 - ประชาชนที่อาศัย
บริเวณจุดเสี่ยงได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

58 โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล  
ประจ าหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน  

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยภู่ระหงษ์ (ตอ่จากเดิม) 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

78,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมัยมโีชค   
สุขอี่ยม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางเพ็ญ  จันทร์แดง 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

490,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ไดร้ับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายใจ  ประสานเอ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 120เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 235,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่มาลัยพัฒนา  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายชั้ว  เรือนทอง 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 490,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสุริยา  ฝาชัยภูมิ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยห้วยตาเถร หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 170เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 333,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายอาคม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 490,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางสุนิษา  ดอกกฐิน 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 196,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางเสมอ  ทองงาม 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๗ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายสมศักดิ์   
พงศ์พุทธรักษ์ หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 490,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยหน้าบา้น ผญ.ออด  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๘ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน จ.ส.อ.สมพงษ์  
หนูขาว หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางมยุร ี ต่วนเครือ 
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 490,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๙ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อ คสล.  บริเวณซอยฝาย 
เก็บน้ า หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 497,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หน้าบ้านลุงจวน หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 1 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
1.5 เมตร ยาว 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

- - - 35,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดท าป้ายซอยภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - - - 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
77 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 

สปอร์ตไลท์สนามกีฬา บริเวณ
สนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที ่7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
แสงสว่าง สามารถ
ออกก าลังกายใน
เวลากลางคืนได้ 

ติดต้ังไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ 
สนามกีฬา ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของอบต.แก่งเส้ียน  

50,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกก าลังกายเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
 

 

78 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็กสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนบน
เสาเหล็กสาธารณะ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์

- 500,000 - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใชอ้ย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
 

 

79 โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล  
ประจ าหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน  

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการจัดท าป้ายซอย
ภายในหมูบ่้าน บริเวณถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดท าป้ายซอยภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบรูป
และรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

- - 150,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
81 โครงการปรับปรุงท่อระบบ

ประปาหมู่บา้น บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 
 

ปรับปรุงท่อระบบ
ประปาหมู่บา้น ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

150,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของครัว เรือนที่อาศัย  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
82 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สายภายในหมู่บา้น บริเวณ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - 150,000   - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ 
ทราบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน
และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/1  
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
83 โครงการปรับปรุงอาคาร 

ศูนย์สูบน้ าประปา 
บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ
สถานีสูบน้ าบา้นท่าดินสอพอง
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มีสถานที ่
สูบน้ าประปา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคาร 
ศูนย์สูบน้ าประปา 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

200,000   - - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ 
บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ
สนามกีฬาบ้านทา่ดินสอพอง
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มีสถานที ่
ที่เหมาะสม ส าหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมูบ่้าน 

ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  

- 200,000   - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
สามารถใช้ประโยชน์
ในสถานที่ร่วมกัน 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ
สนามกีฬาบ้านทา่ดินสอพอง
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงห้องน้ า 
ศาลาเอนกประสงค์ 
ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  

- - 50,000   - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
สามารถใช้ประโยชน์
ในสถานที่ร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม 7,426,000 6,250,000 4,960,000 5,841,000 5,688,904    
 
 


